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رسالة من الشبكة

نُهــدي التقريــر الســنوي لهــذا العــام إىل ذكــرى عبــد 

املحســن القطــان )أبــو هــاين(، أول َمــن دعم الشــبكة، 

والــذي وافتــه املنيــة يف كانــون األول/ديســمرب 2017، 

ــن  ــرب ع ــا ونع ــو فقيدن ــن، إذ نرث ــه. ونح ــه الل رحم

تعازينــا الحــارة ألرستــه، فإننــا نحتفــي أيًضــا بإنجازاتــه 

ــه املرحومــة ليــىل مقــدادي  ــا مــع زوجت ــي حققه الت

القطــان. كثــرٌي منــا أحبــه، ويعتــز بالوقــت الــذي 

ــُن كذلــك الــدروَس التي  قضينــاه بصحبتــه. ونحــن نثمِّ

ــي  ــادرات الت ــه للمب ــذي قدم ــَم ال ــا، والدع ــا به أثران

ــطيني  ــعب الفلس ــتدامة الش ــىل اس ــا ع ــَن بقدرته آم

ومســعاه مــن أجــل الحقــوق.

ــزًا  ــطني، ورم ــات فلس ــن قام ــًة م ــاين كان قام ــو ه أب

ــاتها.  ــا ملؤسس ــا متفانيً ــامخة، وبانيً ــا الش ــن رموزه م

ــد  ــس مؤسســة عب ــه، أسَّ ــة إىل تأســيس رشكت فباإلضاف

املحســن القطــان قبــل 20 ســنة، والتــي تــوىل قيادتها يف 

الســنوات املاضيــة ابنــه عمــر. شــارك أبــو هــاين أيًضا يف 

تأســيس مؤسســة التعــاون حــني كان ميرُّ الفلســطينيون 

ــة  ــت منظم ــوم نُفي ــم ي ــوأ حالته ــن أس ــدٍة م يف واح

التحريــر الفلســطينية مــن بــريوت إبــان الجتيــاح 

م الدعــم لعــدد غــري محــدود  اإلرسائيــي يف 1982. وقــدَّ

مــن املبــادرات، واســتثمر هــو وزوجتــه الراحلــة كثــريًا 

يف تعليــم أولدهــام وأولد عائلتهــام املمتــدة وكثرييــن 

مــن ذوي الحاجــة مــن خــال املؤسســات التــي بنياهــا 

ومــن خــال دعمهــام الشــخيص.

لقــد ســاهم آل القطــان يف رعايــة جحافــل مــن 

الرتبويــني والفنانــني واملبدعــني. وقــد ســاهموا بذلــك 

الفلســطينيني ككيــان وطنــي وكشــعٍب  يف إحيــاء 

ــن  ــم م ــه اإلنســانية بالرغ ــٍظ عــىل كرامت ــا محاف أيًض

ــاة.  ــة عــام مــن الطــرد القــري والتهجــري واملعان مائ

ــان،  ــوق اإلنس ــم حق ــن صمي ــانية م ــة اإلنس فالكرام

ــا للســعي إلحــراز حقــوق اإلنســان  ــا يدفعن وهــي م

الفلســطيني املحتــل واملحــاَص والاجــئ والقاطــن 

ــل. ــل إرسائي داخ

ــام ُوِجــدت الشــبكُة عــىل األرجــح.  ــو هــاين لَ ــول أب ل

التقيتــه يف كانــون الثاين/ينايــر 2009 يف منزلــه يف 

ن، وعرضــت عليــه مقرتحنــا إلنشــاء مؤسســة  عــامَّ

تكــن طموحاتنــا،  مل  فلســطينية.  وفكريــة  بحثيــة 

نحــن املؤسســني، بســيطة، فقــد ارتأينــا مؤسســًة 

ــة لتصــل  ــة تتجــاوز الحــدود الجغرافي ــة وفكري بحثي

واملنفــى.  الوطــن  يف  الفلســطينيني  املحللــني  إىل 

وأردنــا بلــّم الشــمل الفكــري والثقــايف هــذا أن نُنتــَج 

تحليــاٍت سياســاتيًة تنبثــق مــن مواقف الفلســطينيني 
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واســرتاتيجياتهم الغنيــة واملتنوعــة، واألهــم مــن ذلــك 

ــك أن  ــا كذل ــم. وأردن ــا بأصواته ــا أن ننتجه ــا أردن أنن

لدوائــر  والســرتاتيجيات  السياســات  تلــك  نوصــِل 

واملجتمعــات  اإلعــام  ووســائل  السياســات  صنــع 

ــه  ــطيني نفس ــعب الفلس ــامل والش ــول الع ــة ح املدني

ــري. ــر املص ــل تقري ــن أج ــعي م ــاًم للس دع

م التمويــل األســايس  ــب أبــو هــاين باملبــادرة وقــدَّ رحَّ

للشــبكة يف العامــني األولــني. واســتمر يف دعم الشــبكة 

تنويــع  ســنويًا، وكان يؤكــد وابُنــه عمــر، أهميــَة 

م الكثــري مــن األفــراد  مصــادر التمويــل. وبالفعــل، قــدَّ

واملؤسســات دعمهــم الســخي للشــبكة منــذ مراحلهــا 

ر مســاهامتهم بشــدة. األوىل، ونحــن نقــدِّ

وبفضــل الثقــة بالشــبكة، اتســمت ســنة 2017 بالنامء 

والبنــاء املؤســيس. فقــد واصلنــا إنتــاج التحليــات 

النوعيــة، وعملنــا مــع شــبكة كبــرية ومختلفــة لضــامن 

إىل  الفلســطينية  السياســاتية  التحليــات  وصــول 

العواصــم الرئيســية، وجربنــا آليــات جديــدة للعمــل 

ــرب  ــاتية ومخت ــرق السياس ــل الِف ــدان مث ــني البل ــا ب م

ــعنا شــبكة السياســات ونوعناهــا  السياســات، ووسَّ

حيــث باتــت تضــم مــا يزيــد عــىل 175 عضــًوا، 

وعززنــا وصولنــا مــن خــال وســائل اإلعــام الرئيســية 

العربيــة  باللغتــني  الجتامعــي  التواصــل  ووســائل 

واإلنجليزيــة ومــن خــال ترجــامت تطوعيــة لتحلياتنا 

إىل الفرنســية واإليطاليــة واإلســبانية واألملانيــة، وبنينــا 

قاعــدًة مؤسســية صلبــة، وارتفــع طاقــم الشــبكة 

ــا  ــزيئ، ووضعن ــل وج ــدوام كام ــني ب ــة موظف إىل مثاني

ميزانيــة لعــام 2018 تناهــز 400,000 دولر أمريــي. 

ــدَم  ــم التق ــني أيديك ــذي ب ــر ال ــم التقري ــرح لك وي

ــاه. ــذي أحرزن ال

م أبــو هــاين يف الســنوات األخــرية مــن حياتــه  قــدَّ

نصيحــًة حكيمــة للشــبكة واملنظــامت األخــرى التــي 

كان يدعمهــا، إذ حثّهــا عــىل تخصيــص وقــف لضــامن 

الســتمرارية املؤسســية يف األجــل البعيــد. وتعهَّــد 

بدفــع األمــوال لوقــف الشــبكة، وحافــظ أولده عــىل 

وعــده. ونحــن إذ نشــكر نجــوى وهــاين ولينــا وعمــر 

عــىل ذلــك، فإننــا نتعهــد بدورنــا بتخليــد ذكــراه 

ــبكة. ــتدامة الش ــال اس ــن خ ــه م والتزام

وبينــام يقــاوم الفلســطينيون العتــداءات اإلرسائيليــة 

الهمجيــة عــىل حقوقهــم الوطنيــة املروعــة، والتــي 

تهــدف فعليًــا إىل تقويــض إطــار عمــل القانــون 

ــرى  ــا ل ن ــوق، فإنن ــك الحق ــو تل ــه ملح ــدويل برمت ال

خيــاًرا ســوى أن نضاعــَف جهوَدنــا املبذولــة لتحقيــق 

ــو هــاين  ــا أب ــد أران ــة واملســاواة. ولق ــة والعدال الحري

الطريــق بــإصاره عــىل بنــاء املؤسســات ودعمهــا 

للبقــاء،  املاديــة  الفلســطينيني  احتياجــات  لتلبــي 

وترعــى اإلبــداع واملعرفــة والتميــز، وتحمــي كرامتنــا 

ــا. ــظ عليه ــانية وتحاف اإلنس

نادية حجاب

رئيسة مجلس اإلدارة
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التحليل لتحفيز استراتيجيات ناجحة

السياســات  مجــال  يف  الشــبكة  تحليــات  تتســم 

بارتباطهــا باألحــداث الجارية واســترافها للمســتقبل، 

وهــذا مُيكِّننــا مــن تنــاول أهــم القضايــا الراهنــة 

وضــامن صاحيــة التوصيــات السياســاتية املبنيــة عــىل 

ــة بعــد نرهــا. تســعى  ــة والحجــج ملــدة طويل األدل

ــا  ــا إىل التقــدم يف النقــاش حــول القضاي الشــبكة أيًض

السياســة  صياغــة  يف  املســاهمة  ألجــل  الرئيســية 

ــائد. ــاب الس والخط

األوراق  مــن  سلســلًة   2017 يف  الشــبكة  نــرت 

ــة  ــري الرواي ــادة تأط ــت إىل إع ــي هدف ــاتية الت السياس

ــن  ــات. وم ــع السياس ــة صن ــراء عملي ــطينية إلث الفلس

التــي  فلســطني،«  عــن  »الحديــث  األوراق  تلــك 

ــىل  ــا ع ــن تطبيقه ــي ميك ــة الت ــر املختلف ــش األط تناق

ــو  ــد ه ــص إىل أن األبرتهاي ــطيني وتخلُ ــراع الفلس ال

اإلطــار األنســب اســرتاتيجيًا يف املســعى مــن أجــل 

»تحقيــق  ويف  املصــري.  وتقريــر  الســتعامر  إنهــاء 

حــل الدولــة الواحــدة يقتــي العمــل عــىل حــل 

الدولتــني« تدعــو الكاتبــة إىل تركيــز الروايــة عــىل 

الحريــة والعدالــة واملســاواة )أهــداف حركــة املقاطعــة 

ــن أجــل  ــات( م ــرض العقوب ــتثامرات وف وســحب الس

تأكيــد رؤيــة الفلســطينيني اإليجابيــة نحــو املســتقبل. 

ويف »مراجعــة تعريفــات الفصــل العنــري« يــرى 

ــد  ــَر إىل األبرتهاي ــطينيني النظ ــىل الفلس ــان أن ع الكاتب

ــز  ــط التميي ــس فق ــة ولي ــاملية العنري ــاٍم للرأس كنظ

العنــري.

  اســتيالء إرسائيــل عــى خطــاب الضحيــة القائــم عــى الحقــوق يقتــي 

مشــاركًة ورداً أكــر فاعليــة للرســميني الفلســطينيني والنخــب السياســية 

والناشــطني لفضــح حقيقــة الحملــة الدعائيــة اإلرسائيليــة واســتثارة 

الدعــم الــدويل لفلســطني

دينا مطر
الخبار
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https://al-shabaka.org/commentaries/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84/
https://al-shabaka.org/commentaries/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84/
https://al-shabaka.org/commentaries/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84/
https://al-shabaka.org/commentaries/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84/
https://al-shabaka.org/briefs/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85/


صـــوت سـياســــايت فلســـطيني عاملـــي:6

2018 لعــام  وتطلـــعاتها   ،2017 عــام  الشـــبكة 

تناولــت تحليــات الشــبكة أيًضــا الذكــرى املئويــة 

 1967 لحــرب  الخمســني  والذكــرى  بلفــور  لوعــد 

املســتقبل.  واســتراف  املــايض  يف  التأمــل  بهــدف 

مــت الحلقــة النقاشــية »الخيــارات غــري املطروقــة«  قدَّ

للمحللــني فرصــًة للتفكــري يف املســارات املختلفــة التــي 

كان ميكــن للفلســطينيني أن يأخذوهــا، ولســتخاص 

الــدروس مــن أجــل املســتقبل. ويف »املــايض هــو 

معاملــَة  الكاتبــة  تناقــش  الفلســطينيني،«  حــارض 

بريطانيــا للفلســطينيني عــرب العقــود املاضيــة. ويف 

ــتعرض  ــطينية،« يس ــة الفلس ــات القضي ــع اتجاه »تتب

الكاتبــان الخمســني ســنًة املاضيــة منذ 1967، ويشــريان 

ــة الفلســطينية عــادت  ــه بالرغــم مــن أن القضي إىل أن

مــن بعــض النواحــي إىل وضعهــا الســابق لحــرب 

1967، فإنــه مــا يــزال بوســع الفلســطينيني أن يحشــدوا 

املــوارد - كالدعــم العاملــي املتنامــي لحقوقهــم - لنيــل 

ــم. حريته

ــود املصالحــة  ــام 2017 جه ــن يف الع ــت العناوي تناول

ــياق  ــبكة س ــت الش ــد عرض ــامس، وق ــح وح ــني فت ب

املصالحــة وتقييمهــا مبــا يف ذلــك تحليــل عــاّم إذا كان 

بوســع املصالحــة أن »تنقــَذ املــروع الوطنــي.« بحث 

املحللــون كذلــك يف »مزالــق املصالحــة...« و»سياســة 

ــرارات  ــت ق ــزة.« هيمن ــر إزاء غ ــرية النظ ــاس قص عب

الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب عــىل عناويــن 

األخبــار، ول ســيام اعرتافــه بالقــدس عاصمــًة إلرسائيــل 

ــرض  ــا. ويف »ف ــة إليه ــَل الســفارة األمريكي ــه نق وعزم

الســام« و»ترامب...ومســتقبل فلســطني« و»خيــارات 

أن  كيــف  الشــبكة  خــرباء  يصــف  الفلســطينيني،« 

https://al-shabaka.org/roundtables/100-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88/
https://al-shabaka.org/commentaries/%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%A3%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6/
https://al-shabaka.org/commentaries/%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%A3%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6/
https://al-shabaka.org/commentaries/%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%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%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84/
https://al-shabaka.org/commentaries/%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%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%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84/
https://al-shabaka.org/commentaries/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86/
https://al-shabaka.org/memos/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/
https://al-shabaka.org/memos/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3/
https://al-shabaka.org/memos/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/
https://al-shabaka.org/memos/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/
https://al-shabaka.org/commentaries/%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86/
https://al-shabaka.org/commentaries/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%B4/
https://al-shabaka.org/roundtables/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/
https://al-shabaka.org/commentaries/%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86/
https://al-shabaka.org/commentaries/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%B4/


صـــوت سـياســــايت فلســـطيني عاملـــي:7

2018 لعــام  وتطلـــعاتها   ،2017 عــام  الشـــبكة 

األمريكيــة  السياســة  ذروة  ـل  متثِـّ ترامــب  خطــوة 

ــا يف  ــون تأثريه ــود، ويتناول ــدى عق ــىل م املســتمرة ع

النضــال الوطنــي، والُســبل املتاحــة للمجتمــع املــدين 

ــًا  ــا تحلي ــا. ويف 2018، نرن ــي قدًم ــل امل ــن أج م

يُبــني كيــف دعــم ترامــب »حملــَة الضــم اإلرسائيليــة« 

ــة. ــدس الرقي ــيام يف الق ول س

اســتمرت الشــبكة يف تكثيــف تغطيتهــا وتواصلهــا مــن 

خــال إنتــاج مذكِّــرات سياســاتية تســتهدف الصحفيني 

قبيــل  مــن  مواضيــع  حــول  السياســات  وُصنــاع 

»خطــة الصــني الجديــدة« لحــل الــراع، والُســبل 

املتاحــة »لتجــاوز ثنائيــة« الحلــول الراهنــة. ولَــامَّ 

ــطينيني،  ــة للفلس ــة بالغ ــداث ذات أهمي ــت أح وقع

ــوراتها  ــن منش ــة م ــات مهم ــبكة تحلي ــت الش جمع

»تحــت  محــوري  ســياق  يف  ووضعتهــا  الســابقة 

ــل  ــا، مث ــك القضاي ــر« لتســليط الضــوء عــىل تل املجه

»التنســيق األمنــي الفلســطيني اإلرسائيــي« يف أعقــاب 

اغتيــال الناشــط الفلســطيني والقائــد الشــبايب باســل 

ــل  ــر الفلســطينية والتمثي ــة التحري ــرج، و»منظم األع

ــلطة  ــس الس ــة رئي ــرّدت صح ــا ت ــطيني« عندم الفلس

ــاس. ــود عب ــطينية محم الفلس

 2017 يف  الشــبكة  وَضعــت  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة 

اســرتاتيجية  لتطويــر  الشــبكة  ألعضــاء  األســاَس 

ــني  ــرة لفريق ــا الفك ــث طورن ــرتكة، حي ــة مش وسياس

ــدة  ــة جدي ــو آلي ــايت ه ــق السياس ــاتيني - الفري سياس

توالــف بــني الخــرباء حيثــام كانــوا لوضــع اســرتاتيجية 

ملقاربــة القضايــا الرئيســية مــن منظــور سياســايت، 

وهــم يســتغرقون الوقــت الــذي يحتاجونــه وينــرون 

ــذان  ــى ه ــة. يُعن ــل العملي ــوال مراح ــم ط تحلياته

الفريقــان مبوضوعــني رئيســيني أطلقتهــام الشــبكة يف 

2017 وســتجني مثارهــام يف 2018، املوضــوع األول 

هــو القيــادة الفلســطينية واملســاءلة والثــاين هــو 

الروايــة والخطــاب. وَضعــت الشــبكُة األســاَس كذلــك 

ــا  ــرتكز فيه ــتنفذها يف 2018 وس ــة س ــٍة مرجعي لدراس

عــىل أبعــاد منظمــة التحريــر الفلســطينية التــي قلَّــام 

ــاش. ــا النق يطاله

طبَّقــت الشــبكة يف العــام 2017 أداًة جديدة لتشــجيع 

الفلســطينيني وغريهــم حــول العــامل عــىل النخــراط يف 

عمليــة تطويــر السياســات. تنطــوي فكــرة هــذه األداة 

عــىل اســتخدام اإلنرتنت لســتضافة »مخترب سياســات« 

ــكار  ــة األف ــبكة ملناقش ــن الش ــرباء م ــع خ ــهري م ش

واملقاربــات املختلفــة وإتاحــة الفرصــة للمتابعــني 

ــراء  ــرب السياســات إىل إث لطــرح األســئلة. يهــدف مخت

الفكــر بشــأن فلســطني والفلســطينيني والوصــول إىل 

جمهــور أوســع مــاّم ميكــن الوصــول إليــه شــخصياً أو 

مــن خــال املــواد املطبوعــة.

https://al-shabaka.org/briefs/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7/
https://al-shabaka.org/memos/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/
https://al-shabaka.org/memos/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9%D8%8C/
https://al-shabaka.org/focuses/%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7/
https://al-shabaka.org/focuses/%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1-%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/
https://al-shabaka.org/focuses/%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1-%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/
https://al-shabaka.org/focuses/%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1-%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/
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  ينبغــي أال ينصــبَّ الرتكيــُز يف التســوية النهائية للنزاع الفلســطيني–

ــة الواحــدة،  ــني أو حــل الدول ــاري حــل الدولت ــي عــى خي اإلرسائي

فجــّل النضــال الفلســطيني يف نهايــة املطــاف يجــب ان يهــدف اىل 

التحــرر مــن االســتعامر

عاصم خليل
صحيفة القدس
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2018 لعــام  وتطلـــعاتها   ،2017 عــام  الشـــبكة 

الفريق السياساتي العامل في الشبكة

تضــم الشــبكة ذات املائتــي عضــو تقريبًــا فريًقــا 

صغــريًا وفعــالً يُنتــج التحليــات ويدعــم منــو املنظمــة 

وتَطورهــا. ومــن األركان الرئيســية يف هــذا الفريــق 

برنامــُج الزميــل السياســايت الــذي تنفــذه الشــبكة منــذ 

ثــاث ســنوات. يســاهم الزمــاء السياســاتيون يف رفــد 

ــا  ــىل وصوله ــك ع ــون كذل ــبكة، ويحرص ــات الش تحلي

إىل صنــاع السياســات واملجتمــع املــدين. ويف العــام 

ـت الزميلتــان زينــة اآلغــا ويــارا هــواري  2017، حلَـّ

محــلَّ الزميــل السياســايت يف الوليــات املتحــدة، طــارق 

بقعــوين، والزميلــة السياســاتية يف فلســطني، نــور عرفــة.

الشبكة يف فلسطني...

بإطــاق  فلســطني  يف  حضورهــا  الشــبكة  ــنت  دشَّ

برنامــج الزميــل السياســايت يف 2015. َخلَفــت نــور 

عرفــة طــارق دعنــا يف أواخــر 2015 كزميلــة سياســاتية 

حتــى أيلول/ســبتمرب 2017. ويف هــذه الفــرتة، أنتجــت 

تحليــًا مرجعيًــا لاقتصاد الســيايس - بدائــل بروتوكول 

ــول  ــايت ح ــل سياس ــم لتحلي ــت الدع ــس - وقّدم باري

»النضــال الفلســطيني مــن أجــل الحقــوق الرقميــة« 

ارتكــز إىل حلقــٍة نقاشــية حــول »الحتــال الرقمــي« 

التــي نظَّمتهــا رشيكتنــا مؤسســة هايرنيــش بــول 

واملركــز العــريب لتطويــر اإلعــام الجتامعــي )حملــة(.

مــت نور خرباتها ومشــورتها للمســؤولني الفلســطينيني  قدَّ

ومؤسســات البحــث والفكــر الفلســطينية واملجتمــع 

ــىل  ــت، ع ــدويل. والتق ــع ال ــدين الفلســطيني واملجتم امل

ســبيل املثــال، بدبلوماســيني مــن اململكــة املتحــدة 

وفرنســا والنمســا والســويد والتحــاد األورويب والوليــات 

املتحــدة واألمــم املتحــدة، وشــاركت يف حلقــات عمــل 

ــدويل،  ــد ال ــدوق النق ــي، وصن ــا مؤسســة كارنيغ نظمته

ومؤسســة التعــاون، والجمعيــة الفلســطينية األكادمييــة 

للشــؤون الدوليــة، وجامعــة القــدس، ومركــز كارتــر، 

.)Who Profits( ــح ــن يرب ــز م ومرك

ــا  ــة يف فيين ــل دولي ــاركة يف محاف ــور للمش ــت ن ُدعي

ومدريــد. وشــاركت يف جلســة الشــبكة النقاشــية 

والتــي  الحتــال  مــن  عاًمــا   50 عــن  للحديــث 

ــم  ــنطن بتنظي ــي يف واش ــة كارنيغ ــدت يف مؤسس ُعق

ــات املتحــدة طــارق  ــل السياســايت يف الولي مــن الزمي

بقعــوين، وضمــت الجلســُة أيًضــا املحللــة السياســاتية 

ــدي  ــد الجن ــا خال ــات، وأداره ــورا عريق ــبكة ن يف الش

ــز. ــة بروكينغ ــن مؤسس م

كتبــت نــور مقــالت رأي عديــدة لوســائل إعاميــة دولية 

ــدس،  ــن الق ــان ع ــة الجاردي ــت يف صحيف ــة. كتب ومحلي

ويف الجزيــرة عــن القتصــاد الفلســطيني والقــدس، 

ــباب  ــرتاب الش ــن اغ ــي ع ــة كارنيغ ــت يف مؤسس وكتب

الفلســطيني. وأطلَّــت يف مقابــات إعاميــة عــىل شاشــة 

ــة وإذاعتهــا، وغريهــا. ــة اإلذاعــة الربيطاني هيئ

السياســاتية يف  الزميلــة  دوَر  هــواري  يــارا  ـت  تولَـّ

https://al-shabaka.org/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-2/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9/
https://al-shabaka.org/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-2/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9/
https://al-shabaka.org/ar/author/nurarafeh/
https://al-shabaka.org/ar/author/TariqDana/
https://al-shabaka.org/ar/author/nurarafeh/
https://al-shabaka.org/briefs/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3/
https://al-shabaka.org/briefs/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3/
https://al-shabaka.org/briefs/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD/
https://ps.boell.org/en/2017/05/25/lively-discussion-digital-occupation
https://al-shabaka.org/releases/fifty-years-occupation-looking-back-looking-forward/
https://al-shabaka.org/releases/fifty-years-occupation-looking-back-looking-forward/
https://al-shabaka.org/ar/author/TareqBaconi/
https://al-shabaka.org/ar/author/TareqBaconi/
https://al-shabaka.org/ar/author/NouraErakat/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jan/10/us-embassy-jerusalem-palestine-donald-trump-tel-aviv
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/08/headlines-jerusalem-170809102814269.html
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/07/myth-palestinian-economy-170706060337109.html
http://carnegieendowment.org/2017/06/28/revitalizing-palestinian-nationalism-options-versus-realities-pub-71364
https://vimeo.com/201254945
https://www.bbc.co.uk/programmes/b087pffv
https://al-shabaka.org/ar/author/yara-hawari/
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أن  لبثــت  ومــا  أيلول/ســبتمرب 2017،  فلســطني يف 

نــرت تحليــاً سياســاتيًا يف تريــن الثاين/نوفمــرب 

الفلســطينيني املواطنــني يف إرسائيــل  حــول وضــع 

ــياق  ــن الداخــل. ويف س ــد م ــع األبرتهاي ــم م وتجربته

كتابــة هــذا التحليــل، عِملــت مــع خــرباء وممثلــني من 

املجتمــع املــدين، ونظمــت حلقــًة نقاشــية مــع رشيــك 

ــه.  ــت إلي ــا توصل ــر م ــز مســارات، لن الشــبكة، مرك

ت يــارا تحليــاً سياســاتيًا حــول  ويف مطلــع 2018، أعــدَّ

ــي  ــة الســتياء اإلرسائي ــبل الفلســطينيني يف مقاوم ُس

املســتمر عــىل األرايض عــىل جانبــي الخــط األخــر.

ــا  ــال يقصده ــة اتص ــارا جه ــت ي ــا أصبح ــان م رسع

التنمويــون والدبلوماســيون يف القــدس ورام اللــه. 

ــني مــن ســويرا والتحــاد األورويب يف  فالتقــت مبمثل

ــاصة  ــة عمــل حــول املن فلســطني، وشــاركت يف حلق

يف التحــاد األورويب بتنظيــم مــن منظمــة بروديرليــك 

ــا  ــت عرًض م ــة، وقدَّ ــري الحكومي ــة غ ــني البلجيكي ديل

أمــام جمعيــة وكالت التنميــة الدوليــة، وســاهمت يف 

ــة املتحــدة.  ــروا يف اململك ــا األون ــة عمــل عقدته حلق

ــني  ــع الصحفي ــات م ــد العاق ــارا توطِّ ــت ي ــا انفك وم

يف فلســطني، وكثــريًا مــا تُدعــى للتعقيــب وإجــراء 

بانتظــام  رأي  مقــالت  تكتــب  وهــي  املقابــات. 

لوســائل إعاميــة عديــدة مثــل الجزيــرة وميــدل 

ــا. ــدس، وغريه ــة الق ــت آي وصحيف إيس

نظَّمــت نــور ويــارا لقــاءات ألعضــاء الشــبكة يف 

دبلوماســيني  مــع  اجتامعــات  وأدارتــا  فلســطني، 

وبحثيــة. فكريــة  ومؤسســات  وصحفيــني 

... يف الواليات املتحدة

اســتمرت زمالــة طــارق بقعــوين يف الشــبكة منــذ 2016 

وحتــى نهايــة أيلول/ســبتمرب 2017، عــزَّز أثناءهــا 

https://al-shabaka.org/briefs/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%9F-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88/
https://masarat.ps/
https://al-shabaka.org/briefs/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3/
https://al-shabaka.org/briefs/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3/
https://al-shabaka.org/briefs/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3/
https://al-shabaka.org/op-eds/haifa-independent-film-festival-rejecting-the-boundaries-imposed-on-palestinians/
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/03/gaza-israel-war-drums-louder-170328061135195.html
https://al-shabaka.org/op-eds/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84/
https://al-shabaka.org/op-eds/haifa-independent-film-festival-rejecting-the-boundaries-imposed-on-palestinians/
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نطــاق وصولــه ووصــول الشــبكة يف واشــنطن العاصمة 

عــىل  أيًضــا  يعمــل  كان  بينــام  نيويــورك  ومدينــة 

إصــدار تحليــات مرجعيــة. حظــي تحليلــه السياســايت 

ـف إرسائيــل الغــاز« لتفــرض التبعيــة  »كيــف توظِـّ

وتعــزز التطبيــع باهتــامٍم كبــري، حيــث نُــر كمقالــة 

رأي باللغــة العربيــة يف جريــدة األخبــار، وكمقالــٍة 

ــف مــن  ــكل« والتحال رئيســية يف »ذا بالســتاين كروني

ــالت  ــا مق ــارق أيًض ــَب ط ــة. كت ــة املائي ــل العدال أج

رأي لوســائل إعاميــة رئيســية عديــدة مثــل ذا هيــل، 

ــني. ــان، ذا نيش ــة، ذا جاردي ــرة اإلنجليزي الجزي

التقــى طــارق بأعضــاء مــن مجتمــع السياســات مرات 

عديــدة، كممثلــني مــن مؤسســة كارنيغــي ومؤسســة 

ومؤسســة  بروكينغــز  ومعهــد  املفتــوح  املجتمــع 

الســام يف الــرق األوســط وجامعــة جــورج واشــنطن 

ــم  ــة إىل تنظي ــدة. وباإلضاف ــكا الجدي ــة أمري ومؤسس

ــاه،  ــورة أع ــال املذك ــول الحت ــية ح ــة النقاش الجلس

شــارَك طــارق يف جلســة نقاشــية حــول غزة اســتضافها 

معهــد الــرق األوســط. وتحــدث طــارق وناديــة 

حجــاب يف اجتــامع األعضــاء الوطنــي ملنظمــة الصوت 

اليهــودي مــن أجــل الســام الــذي ُعقــد يف شــيكاغو، 

حيــث ألقــى كلمــًة أمــام الجلســة الرئيســية.

ــن  ــل السياســايت م ــام الزمي ــا مه ــة اآلغ اســتلمت زين

ورسعــان   ،2017 األول/أكتوبــر  تريــن  يف  طــارق 

مــا ُدعيــت للتحــدث أمــام محافــل عــدة، كالجلســة 

النقاشــية حــول مســتقبل غــزة التــي نظمتهــا املحللــة 

السياســاتية يف الشــبكة رنــدة وهبــة يف املؤمتــر العــريب 

يف هارفــارد وشــارَك فيهــا محللــو الشــبكة نــور جــودة 

ودينــا عمــر وجهــاد أبــو ســامل. تحدثــت زينــة أيًضــا 

يف فعاليــة نظمتهــا مؤسســة املجتمــع املفتــوح يف 

واشــنطن حــول احتــاملت ضــم الضفــة الغربيــة، 

ــم  ــروا يف مقره ــي األون ــية ملمث ــًة نقاش وأدارت حلق

ــورك. يف نيوي

واصلــت زينــة إنجــازات طــارق عــىل صعيــد التواصل، 

حيــث عقــدت اجتامعــات متابعــة مــع ممثلــني 

ــام 2018  ــت يف الع ــات، وفتح ــع السياس ــن مجتم ع

قنــوات جديــدة للعمــل مــع منظمــة العفــو الدوليــة 

يف الوليــات املتحــدة واملركــز العــريب ومركــز التقــدم 

األمريــي. واســتمرت يف توطيــد عاقــات الشــبكة 

بركائهــا يف املجتمــع املــدين مثــل معهــد الــرق 

األوســط للتفاهــم، ومنظمــة الصــوت اليهــودي مــن 

ــر، ومؤسســة  أجــل الســام، وصنــدوق األخــوة روكفل

األمريكيــة  والحملــة  األوســط،  الــرق  الســام يف 

لحقــوق الفلســطينيني، ومثَّلــت الشــبكة يف فعاليــات 

نيويــورك،  وجامعــة  املتحــدة،  األمــم  اســتضافتها 

وجامعــة كولومبيــا، ومؤسســة الســام يف الــرق 

املائيــة  العدالــة  أجــل  مــن  والتحالــف  األوســط، 

يف فلســطني، ومركــز فلســطني، ورابطــة دراســات 

ــقة  ــك املنس ــت كذل ــا(. وكان ــط )ميس ــرق األوس ال

يف نيويــورك لعــدد مــن املوظفــني الزائريــن مــن 

منظــامت املجتمــع املــدين يف فلســطني مثــل مؤسســة 

الضمــري وفــرع الحركــة العامليــة للدفــاع عــن األطفــال 

يف فلســطني ومؤسســة الحــق.

https://al-shabaka.org/briefs/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%91%D9%90%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A/
https://al-shabaka.org/op-eds/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A8/
http://thehill.com/blogs/pundits-blog/foreign-policy/315882-possible-us-embassy-move-to-jerusalem-exposes-facade-of-two
https://www.thenation.com/article/how-israels-10-year-blockade-brought-gaza-to-the-brink-of-collapse/
https://www.theguardian.com/profile/tareq-baconi
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/03/gaza-israel-war-drums-louder-170328061135195.html
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/03/gaza-israel-war-drums-louder-170328061135195.html
https://al-shabaka.org/events/gaza-approaching-boiling-point/
https://al-shabaka.org/events/worst-practices-exchanged-policing-surveillance-security-state/
https://al-shabaka.org/ar/author/zena-agha/
https://al-shabaka.org/ar/author/zena-agha/
https://www.facebook.com/events/127359277908023/
https://www.facebook.com/events/127359277908023/
https://www.facebook.com/events/127359277908023/
https://al-shabaka.org/ar/author/randa-wahbe/
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تشــمل مســاهامت زينــة اإلعاميــة مقــالت يف ذا 

بروجريســيف بوســت وذا نيشــن )بالتشــارك مــع 

ناديــة حجــاب(، ومناقشــات عــىل برنامــج ســبيكرتام 

نيــوز ويب يب يس نيــوز أوار إكســرتا، والتــي ضمــت 

ــاين. ــني رب ــبكة مع ــل يف الش ــا املحل أيًض

اســتفاد طــارق وزينــة كثــريًا مــن الربنامــج اإلعامــي 

األوســط  الــرق  الــذي نظمــه معهــد  التدريبــي 

ــز عــىل تطويــر مهــارات الظهــور  للتفاهــم والــذي ركَّ

ســاهم  وقــد  اإلعاميــة.  واملشــاركة  التلفزيــوين 

الزميــان، وأعضــاء آخــرون يف الشــبكة، يف فريــق الــرد 

ــم. ــط للتفاه ــرق األوس ــد ال ــع ملعه ــع التاب الري

هيــأ فريــق الشــبكة يف واشــنطن العاصمــة بجهــوده 

املبذولــة يف 2017 األرضيــَة لتنظيــم أســبوٍع سياســايت 

وتواصــي مكثف بواســطة زماء الشــبكة السياســاتيني 

بــني  مــن  وكان  وفلســطني.  املتحــدة  الوليــات  يف 

فعاليــات األســبوع مؤمتــٌر صباحــي يف كابيتــول هيــل 

الدوليــة  العفــو  الشــبكة ومنظمــة  برعايــة  ُعقــد 

وبــإدراة  األوســط  الــرق  يف  الســام  ومؤسســة 

الحملــة األمريكيــة لحقــوق الفلســطينيني. وتحدثــت 

زينــة ويــارا، إىل جانــب رائــد جــرار مــن منظمــة 

العفــو الدوليــة، أثنــاء الفعاليــة التــي أدارتهــا رئيســة 

ــان.  ــط لرا فريدم ــرق األوس ــام يف ال ــة الس مؤسس

الســيايس  التحليــَل  أيًضــا  وزينــة  يــارا  وعرضــت 

ــدم  ــز التق ــة يف مرك ــية مغلق ــٍة نقاش ــن يف حلق الراه

المريــي. وانضمــت إليهــام يف ذلــك األســبوع ناديــة 

حجــاب ملناقشــة إعــادة تأطــري الروايــة يف إحــدى 

ــة  ــطني ومناقش ــز فلس ــا مرك ــي نظمه ــات الت الجلس

التيــه الســيايس الفلســطيني يف إحــدى الجلســات 

ــتها  ــدة وترأس ــكا الجدي ــة أمري ــا مؤسس ــي نظمته الت

ــن. ــا حس ــة زه ــة املؤسس زميل

...يف أوروبا

اســتطاعت ناديــة حجــاب بفضــل موقعها الســرتاتيجي 

الشــبكة مــع مجتمــع  تعــززَّ رشاكات  أن  لنــدن  يف 

السياســات واملجتمــع املــدين، وأن تتحــدث يف محافــَل 

سياســاتيٍة متنوعــة وفعاليــات أهليــة عديــدة يف أوروبــا 

وخارجهــا. وشــاركت ناديــة يف اجتامعــات عديــدة 

ــر  ــات النظ ــرح وجه ــدة ل ــة املتح ــدت يف اململك ُعق

ــث ووزارة  ــة والكومنول ــطينية يف وزارة الخارجي الفلس

نظَّمهــا  فعاليــات  يف  وســاهمت  الدوليــة،  التنميــة 

ــت يف  ــة، وتحدث ــات الخارجي ــُس األورويب للعاق املجل

جلســة نقاشــية نظمتهــا مجموعــة أصدقــاء فلســطني 

ــاء  ــاين أثن ــامل الربيط ــزب الع ــط يف ح ــرق األوس وال

كلمــًة  وألقــت  للحــزب،  الســنوي  املؤمتــر  انعقــاد 

ــه  ــذي تنظم ــنوي ال ــف الس ــاء نص ــل العش ــام حف أم

منظمــة العــون الطبــي للفلســطينيني، وتحدثــت يف 

فعاليــة كــربى نظمتهــا مجموعــة »فنانــون مــن أجــل 

ــد  ــة وع ــاء مئوي ــدة إلحي ــة املتح ــطني« يف اململك فلس

ــور. بلف

ســافرت ناديــة مــرات عديــدة إىل العــامل العــريب 

ــم  ــرة لتقدي ــا م ــدن، منه ــا يف لن ــن قاعدته ــا م انطاقً

https://al-shabaka.org/op-eds/grasp-full-impact-settlement-palestinian-quest-self-determination/
https://www.thenation.com/article/trumps-jerusalem-gambit-will-speed-the-colonization-of-palestinian-lands/
https://www.thenation.com/article/trumps-jerusalem-gambit-will-speed-the-colonization-of-palestinian-lands/
https://al-shabaka.org/op-eds/grasp-full-impact-settlement-palestinian-quest-self-determination/
https://al-shabaka.org/mentions/what-now-for-the-palestinians/
https://al-shabaka.org/ar/author/MouinR/
http://www.thejerusalemfund.org/21332/re-framing-the-narrative-for-palestinian-rights-and-justice
https://www.newamerica.org/fellows/events/palestine-political-limbo/
https://www.newamerica.org/our-people/zaha-hassan/
https://www.newamerica.org/our-people/zaha-hassan/
http://www.whitechapelgallery.org/events/palestine-now/
http://www.whitechapelgallery.org/events/palestine-now/
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عــرض يف حلقــة عمــل نظمتهــا مؤسســة كارنيغــي يف 

ن )كــام ســاهمت يف املطبوعــة املنبثقــة عن هذه  عــامَّ

ــارق  ــة وط ــور عرف ــاهمة ن ــب مس ــة، إىل جان الفعالي

دعنــا وهالــة الشــعيبي(، ومــرًة للمســاهمة يف أعــامل 

مركــز مســارات الفلســطيني. وباإلضافــة إىل ذلــك، 

ســافرت ناديــة مــرات عديــدة إىل الوليــات املتحــدة 

لتعزيــز عاقــات الشــبكة بــركاء وداعمــني رئيســيني، 

ــا. وتحدثــت  مبــن فيهــم العديــد مــن املذكوريــن آنًف

أمــام املؤمتــر الســنوي للحملــة األمريكيــة مــن أجــل 

الحقــوق الفلســطينية، وقدمــت عروًضــا عــرب شــبكة 

اإلنرتنــت ملنظمــة الصــوت اليهــودي مــن أجــل الســام 

وألقــت كلمــًة يف مؤمتــر املنظمــة، وتحدثــت يف املركــز 

ــروض  ــاهمت يف ع ــة، وس ــنطن العاصم ــريب بواش الع

تقدمييــة ملؤسســة املجتمــع املفتــوح.

اســتطاع عــاء الرتتــري مــن موقعــه يف جنيــف أن 

خــرباء  واجتامعــات  عامــة  فعاليــات  يف  يتحــدث 

واملنطقــة  املتحــدة  والوليــات  أوروبــا  ُعقــدت يف 

ــورج  ــة ج ــارضة يف جامع ــى مح ــث ألق ــة، حي العربي

أوغســت )غوتنغــن، أملانيــا(، ومحــارضة يف معهــد 

ــا  م عروًض ــدَّ ــوم السياســية )باريــس، فرنســا(، وق العل

ــر  ــام املؤمت ــة وأم ــات األمني ــف للسياس ــز جني يف مرك

الســنوي للرابطــة الدوليــة للدراســات املنعقــد يف 

ــَع عــاء صانعــي  ــات املتحــدة. وأطل بالتيمــور بالولي

ــا  سياســات رفيعــي املســتوى يف باريــس عــىل القضاي

أبحاثــه  وطــرح  فلســطني،  يف  والسياســية  األمنيــة 

صانعــي  عــىل  الدوليــة  باملســاعدات  املتعلقــة 

سياســات نرويجيــني. وباإلضافــة اىل ذلــك، تحــدث 

الضفــة  يف  األوروبيــة  الرطــة  بعثــة  عــن  عــاء 

الغربيــة أمــام منتــدى بلغــراد األمنــي، وعــن املقاومــة 

ــر الســنوي لرابطــة دراســات  ــام املؤمت ــتبداد أم والس

الــرق األوســط )ميســا( يف واشــنطن العاصمــة.

أحــاط عــاء صنــاع السياســات الفلســطينيني والفاعلني 

يف املجتمــع املــدين الدويل بشــأن عســكرة املســاعدات 

الفلســطينية ومتويــل املانحــني لفلســطني. وألقــى 

ــع  ــة وواق ــام واملقاوم ــول الس ــة ح ــارضات عام مح

الدولــة الواحــدة يف جامعتــي كوبنهاغــن وماملــو، 

ــال يف  ــول الحت ــرباء ح ــل للخ ــة عم ــارك يف ورش وش

ــل  ــة عم ــا يف ورش ــارك أيًض ــن. وش ــة كوبنهاغ جامع

للخــرباء حــول أوروبــا والحتــال يف كليــة لنــدن 

ــب اإلســكوا يف  ــا مكت لاقتصــاد، ورشــة أخــرى نظمه

بــريوت حــول التحديــات اإلقليميــة العربيــة املرتبطــة 

ــراع. بال

...ويف العامل العريب

ــا يف  ــىل حضوره ــها ع ــذ تأسيس ــبكة من ــت الش حرص

ــر  ــىل ن ــت ع ــطني. فدأب ــارج فلس ــريب خ ــامل الع الع

ــًا باللغــة العربيــة كــام اإلنجليزيــة،  محتواهــا كام

وهــي تســعى جاهــدًة ليكــون نصــف أعضــاء الشــبكة 

عــىل األقــل مــن املقيمــني يف فلســطني واملنطقــة 

ــاه(. ــم 3 أدن ــر القس ــة )انظ العربي

ــر مقــالت  ــا لتطوي ــا برنامًج اســتحدثت الشــبكة أيًض

http://carnegieendowment.org/2017/06/28/revitalizing-palestinian-nationalism-options-versus-realities-pub-71364
http://arabcenterdc.org/events/what-next-for-palestine-and-the-palestinians/
http://arabcenterdc.org/events/what-next-for-palestine-and-the-palestinians/
https://al-shabaka.org/events/eupol-copps-operations-palestine-aiding-abetting-authoritarianism/
https://www.youtube.com/watch?v=AsEledExvwc
https://www.youtube.com/watch?v=AsEledExvwc
https://al-shabaka.org/events/eupol-copps-operations-palestine-aiding-abetting-authoritarianism/
https://alaatartir.com/2017/06/20/militarization-of-palestinian-aid/
https://alaatartir.com/2017/11/10/mapping-of-donor-funding-to-the-occupied-palestinian-territories-2012-2014-15/
https://alaatartir.com/2017/11/10/mapping-of-donor-funding-to-the-occupied-palestinian-territories-2012-2014-15/
https://alaatartir.com/2017/06/20/militarization-of-palestinian-aid/
https://al-shabaka.org/en/
https://al-shabaka.org/ar/
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الــرأي التــي يكتبهــا أعضاء الشــبكة ونرها يف وســائل 

إعاميــة عربيــة مثــل جريــدة األخبــار، والقــدس، 

والعــريب الجديــد، والجزيــرة، ووكالــة معــا اإلخباريــة، 

ــن  ــد م ــذا الجه ــزَّز ه ــم 4(. ع ــر القس ــا )انظ وغريه

م محلليهــا إىل  حضــور الشــبكة يف العــامل العــريب، وقــدَّ

جمهــور جديــد وعريــض. عملــت الشــبكة أيًضــا مــع 

أعضائهــا الناطقــني بالعربيــة كلغتهــم األم لرتجمــة 

مقالتهــم وتحلياتهــم ونرهــا يف وســائل اإلعــام 

ــة. اإلنجليزي

للزمــاء  برنامجهــا  ــع  توسِّ أن  الشــبكة  تنــوي 

السياســاتيني يف البلــدان العربيــة، ول ســيام لبنــان 

واألردن والكويــت، لِــام لذلــك مــن أهميــة تنبــع 

زمــاء  بــه  يضطلــع  الــذي  الرئيــيس  الــدور  مــن 

الشــبكة السياســاتيون ضمــن املنظمــة يف الوقــت 

ــل  ــم للتواص ــا يؤهله ــؤون موقًع ــث يتب ــن، حي الراه

ــائل  ــدين ووس ــع امل ــات واملجتم ــع السياس ــع مجتم م

اإلعــام، كٌل يف مكانــه، باإلضافــة إىل عملهــم عــىل 

إنتــاج تحليــات قامئــة عــىل األدلــة والرباهــني. وبوســع 

الدعــم  يقدمــوا  أن  كذلــك  السياســاتيني  الزمــاء 

ــاهموا يف  ــا، وأن يس ــر آنًف ــام ذُك ــبكة ك ــاء الش ألعض

ــىل  ــطيني وأراءه، ع ــعب الفلس ــَف الش ــال مواق ايص

اختــاف مكوناتــه، إىل باقــي أعضــاء فريــق الشــبكة. 

ــاملة  ــات ش ــاج تحلي ــن إنت ــة م ــن املنظم وهــذا ميكِّ

تســتوعب الفلســطينيني تحــت الحتــال وداخــل 

إرسائيــل ويف الشــتات أيًضــا.
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شبكة ذات تغطية عاملية

ــام 2017  ــة الع ــبكة يف نهاي ــاء الش ــدد أعض ــل ع وص

ــادة قدرهــا %12 عــن  ــاً سياســاتيًا، بزي اىل 175 محل

العــام 2016. وكثــرٌي مــن أعضائهــا الُجدد مــن املحللني 

عامليــة إلظهــار  منصــًة  الشــباب، وهــذا مينحهــم 

قدراتهــم وفرصــًة للعمــل مــع الباحثــني الكبــار. ومــن 

املتوقــع أن تواصــل الشــبكة منوهــا يف 2018، وســوف 

نواصــل ســعينا كذلــك لتحقيــق التكافــؤ بــني الجنســني 

ــاث  ــبُة اإلن ــا نس ــغ حاليً ــث تبل ــبكة، حي ــن الش ضم

ــوايل. ــا %45 و%55 عــىل الت ــور فيه والذك

اتســع حضــور الشــبكة أكــر يف العــام 2017، ليصــل 

ــاء  ــبة األعض ــت نس ــارات. وبلغ ــت ق ــًدا يف س 20 بل

ــو %33، ويف  ــة نح ــطني التاريخي ــن يف فلس املتواجدي

الوليــات املتحــدة %28، ويف اململكــة املتحــدة 14%، 

ويف لبنــان %6، بينــام تــوزع الباقــون يف أوروبــا والعامل 

العــريب، وقلــة يف أســرتاليا وأمريــكا الاتينيــة.

يرتكــز أعضــاء الشــبكة يف 12 مجــاًل أساســيًا مــن 

ــت نســبة الخــرباء يف الشــؤون  مجــالت الخــربة. بلغ

السياســية واملفاوضــات %28، والخــرباء يف الدعــوة 

املــدين  واملجتمــع  والنشــاط  السياســية  واملنــاصة 

%18، والخــرباء يف مجــال حقــوق اإلنســان والقانــون 

ــة  ــرباء يف التنمي ــام %18، والخ ــون الع ــدويل والقان ال

وكمثــاٍل   .16% الســيايس  والقتصــاد  القتصاديــة 

يوضــح مــدى تغطيــة الشــبكة وتنوعهــا، نشــري إىل أن 

ــاج 33  ــن إنت ــت م ــورة يف 2017 كان ــا املنش تحلياتن

ــق. ــدان يف 6 مناط ــن 10 بل ــايت م ــري سياس خب

  بذريعــة تحقيــق االســتقرار وتجنــب الفــوىض والفلتــان األمنــي، 

واســتخدمت  وقمعيتهــا،  الفلســطينية  الســلطة  ســلطوية  ازدادت 

أجهزتهــا األمنيــة لتقويــة نفوذهــا وســيطرته

عالء الرتتري
العريب الجديد
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ــطني يف  ــة لفلس ــة الداعم ــارات الرمزي ــن االنتص ــم م ــى الرغ   ع

ــن يعيشــون  ــة األمــم املتحــدة، يواصــل الفلســطينيون الذي أروق

تحــت االحتــالل اإلرسائيــي ويف الشــتات دفــع مثــن اإلســرتاتيجية 

ــم الفاشــلة لقيادته

اسامة خليل
الجزيرة
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التواصل والتأثير، شماًل وجنوًبا

ــة  ــع 2018 يف تأدي ــبكة يف 2017 ومطل ــتمرت الش اس

دورهــا كصــوت فلســطيني رائــد يف مجــال السياســات 

ــة  ــا 80 مقال ــة، حيــث نرن يف وســائل اإلعــام الدولي

رأي يف العديــد مــن وســائل اإلعــام حــول العــامل، 43 

ــالت  ــرت مق ــة. ونُ ــة و37 بالعربي ــا باإلنجليزي منه

ــة  ــات غربي ــة ولغ ــة اإلنجليزي ــبكة باللغ ــاء الش أعض

أخــرى يف وســائل إعاميــة مثــل الجارديــان، والجزيــرة 

ــل،  ــريز، وذا هي ــن أف ــني، وفوري ــة، وذا نيش اإلنجليزي

ومطبوعــات  بوســت،  وهــاف  فيليــه،  ودويتشــه 

ووســائل إعاميــة أخــرى. ونُــرت تحلياتهــم باللغــة 

العربيــة يف الجزيــرة، والقــدس، والعــريب الجديــد، 

ــوم. ــار، ورأي الي واألخب

وباإلضافــة إىل ذلــك، اســتمرت املواقــع اإلخباريــة 

مواردهــا  اســتخدام  يف  التضامنيــة  واملجموعــات 

لرتجمــة محتــوى الشــبكة إىل لغــات أخــرى كالفرنســية 

واإلســبانية واإليطاليــة واألملانيــة. واســتند الصحفيــون 

كذلــك إىل الخــربات املتنوعــة ملحلــي الشــبكة يف كتابة 

مــا يزيــد عــىل 70 مقالــة يف وســائل إعاميــة عديــدة 

ــس.  ــريغ، وفاي ــك، وبلومب ــا يب يب يس، وذا أتانت منه

وإىل جانــب هــذه الطائفــة مــن املصــادر اإلخباريــة، 

استشــهدت أكــر مــن 15 مجلــة أكادمييــة عــىل مــدار 

العــام مبــا يزيــد عــىل 20 مقالــة تحليليــة أصليــة 

عــىل  األكادمييــة،  املجــات  تلــك  ومــن  للشــبكة. 

https://al-shabaka.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/
https://al-shabaka.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/
https://al-shabaka.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/08/letter-gaza-alive-due-lack-death-170822091545913.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/02/gaza-march-palestinians-israel
http://thehill.com/blogs/pundits-blog/foreign-policy/331353-trump-should-seek-to-be-the-first-to-broker-peace-between
https://www.foreignaffairs.com/articles/israel/2017-10-16/hamas-and-fatahs-step-forward-takes-palestine-step-back?cid=soc-tw-rdr
https://www.thenation.com/article/trumps-jerusalem-gambit-will-speed-the-colonization-of-palestinian-lands/
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/08/letter-gaza-alive-due-lack-death-170822091545913.html
https://www.huffingtonpost.com/entry/59556cd7e4b0f078efd98863
https://www.dw.com/en/cybercrime-laws-as-a-weapon-against-expression/a-41399283?maca=en-Facebook-sharing
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/5/22/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-1
http://www.alquds.com/articles/1509298058026299000/
http://www.aljazeera.net/news/alquds/2017/12/26/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%BA/
https://www.al-akhbar.com/Opinion/241897
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2017/12/22/trump-jerusalem-et-lavenir-de-la-palestine/
https://de.qantara.de/inhalt/die-wiederannaeherung-von-fatah-und-hamas-kein-frieden-ohne-palaestinensische-einheit
http://nena-news.it/la-bomba-di-trump-su-gerusalemme-quali-opzioni-per-i-palestinesi-i-parte/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/08/29/palestina-almagro-israel-y-la-mentira-como-politica-continental-el-parlamento-israeli-votara-el-controvertido-proyecto-de-ley-judia-el-proximo-mes-dos-parlamentarios-israelies-visitan-la-exp/
https://news.vice.com/en_us/article/8xm783/trump-ditches-jerusalem-embassy-promise-learns-peace-isnt-easy
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-15/moshe-kahlon-is-the-arabic-speaker-who-might-one-day-lead-israel
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/05/trump-abbas-palestine-israel-west-bank/527601/
https://www.bbc.co.uk/programmes/w3csvqgc
https://www.bbc.co.uk/programmes/w3csvqgc
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ــة للدراســات  ــة الدولي ــال ل الحــر، املجل ســبيل املث

الثقافيــة، وتقريــر واشــنطن لشــؤون الــرق األوســط، 

ومجلــة بــراون للشــؤون الدوليــة، ومجلــة أخاقيــات 

ــة. ــة العام ــد للسياس ــو انغان ــة ني ــامل، ومجل األع

اتســع حضــور الشــبكة الرقمــي أيًضــا يف العــام 2017، 

إذ ازداد عــدد زوار موقعنــا اإللكــرتوين بنســبة 7% 

ــا  ــني بصفحتن ــدد املعجب ــام، وازداد ع ــدار الع ــىل م ع

ــا  ــدد متابعين ــبة %17، وازداد ع ــبوك بنس ــىل فيس ع

ــرت بنســبة 32%. ــع توي عــىل موق

ــبكة  ــت الش ــوايل، حافظ ــىل الت ــة ع ــنة الخامس وللس

ــة  ــبكة بحثي ــل ش ــة »أفض ــن فئ ــا ضم ــىل حضوره ع

 Global( وفكريــة« عــىل مــؤرش مراكز الفكــر العامليــة

الســادس  Go To Think Tank(، وتبــوأت املركــز 

والثاثــني مــن أصــل 85 مؤسســة. وتقدمــت الشــبكة 

عــىل مؤسســات بحثيــة وفكريــة مرموقــة مــن قبيــل 

شــبكة األمــن والعاقــات الدوليــة )ســويرا(، ومركــز 

ومنظمــة  )إســبانيا(،  الدوليــة  للشــؤون  برشــلونة 

ــام  ــذا الع ــف ه ــا(. ولتصني ــة )أملاني ــفافية الدولي الش

ــٌة خاصــة نظــرًا لدخــول نحــو 1,000 مؤسســة  أهمي

فكريــة وبحثيــة جديــدة يف قاعــدة بيانــات مؤسســات 

البحــث والفكــر العامليــة يف 2017، والتــي باتــت تضــم 

ــة  ــة أفضــل شــبكة بحثي 7,000 مؤسســة. وضمــن فئ

وفكريــة لهــذا العــام، كانــت الشــبكة ومؤسســة 

ــي تهــم  ــا الت واحــدة أخــرى فقــط تختصــان بالقضاي

العــامل العــريب.

ــات  ــام واملج ــائل اإلع ــي يف وس ــا املتنام إن حضورن

عــىل  الجتامعــي  التواصــل  ووســائل  البحثيــة 

ــق  ــبكة كناط ــة الش ــزز مكان ــا يع ــات وتنوعه اختاف

سياســايت فلســطيني رائــد عــىل الصعيــد العاملــي. 

هــذه  عــرب  ظهورنــا  أن  هــو  ذلــك  مــن  واألهــم 

املحافــل واملنتديــات يســاعد يف إبــراز وجهــات النظــر 

النقاشــات الدوليــة حــول الشــأن  الفلســطينية يف 

الفلســطيني، ويســاعد أيًضــا يف تشــكيل فهــم الشــارع 

للظــروف والسياســات الفلســطينية التــي تؤثــر يف 

ــري. ــل تقريــر املص ــن أج ــطينيني م ــاح الفلس كف

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1367877917704237
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1367877917704237
https://search.proquest.com/openview/40cc3d86221f84ae67f5fcb07d2ce2de/1?pq-origsite=gscholar&amp;cbl=25637
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1367877917704237
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10551-017-3637-9
https://www.researchgate.net/publication/321747946_A_Century_of_Settler_Colonialism_in_Palestine_Zionism%27s_Entangled_Project
https://www.researchgate.net/publication/321747946_A_Century_of_Settler_Colonialism_in_Palestine_Zionism%27s_Entangled_Project
https://scholarworks.umb.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1711&amp;context=nejpp
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10551-017-3637-9
https://www.facebook.com/alShabakaPalestinianPolicyNetwork/
https://www.facebook.com/alShabakaPalestinianPolicyNetwork/
https://twitter.com/alshabaka
https://www.diis.dk/files/media/documents/activities/2017-go-to-think-tank-report-ggtti-2017.pdf?utm_source=Al-Shabaka+announcements&utm_campaign=696e95eabf-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_31&utm_medium=email&utm_term=0_a9ca5175dc-696e95eabf-416227733)
https://www.diis.dk/files/media/documents/activities/2017-go-to-think-tank-report-ggtti-2017.pdf?utm_source=Al-Shabaka+announcements&utm_campaign=696e95eabf-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_31&utm_medium=email&utm_term=0_a9ca5175dc-696e95eabf-416227733)
https://www.diis.dk/files/media/documents/activities/2017-go-to-think-tank-report-ggtti-2017.pdf?utm_source=Al-Shabaka+announcements&utm_campaign=696e95eabf-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_31&utm_medium=email&utm_term=0_a9ca5175dc-696e95eabf-416227733)
https://www.diis.dk/files/media/documents/activities/2017-go-to-think-tank-report-ggtti-2017.pdf?utm_source=Al-Shabaka+announcements&utm_campaign=696e95eabf-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_31&utm_medium=email&utm_term=0_a9ca5175dc-696e95eabf-416227733)
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شهدت مواقعنا الرقمية زيادة بنسبة 
%56 يف عدد الزيارات واملتابعات

حلت الشبكة يف املركز 36 ضمن »فئة 
أفضل شبكة بحثية وفكرية« يف تقرير 
مؤرش مراكز الفكر العاملي لعام 2017

ساهمت الشبكة يف نرش 80 مقالة 
رأي يف وسائل اإلعالم حول العامل

%67 من محتوى الشبكة نرش يف لغات 
عاملية اخرى غري العربية واإلنكليزية
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البناء املؤسسي وداعمونا األفاضل

األفــراد  مــن  تربعــات   2017 العــام  يف  جمعنــا 

ــا  ــي، ووقعن واملنظــامت بلغــت 266,000 دولر أمري

ــا 150,000  ــدة قيمته ــة ملنحــة مؤسســية جدي اتفاقي

تنويــع  عــىل  وعِملنــا   .2019-2018 لعامــي  دولر 

مصــادر متويلنــا، فأطلقنــا حملــًة للتمويــل الجامعــي 

فلســطني  بنــاء  مؤسســة  مــن  مشــكور  بدعــم 

مختــرب  متويــل  يف  للمســاعدة   )BuildPalestine(

 21,000 جمــع  يف  الحملــة  ونجحــت  السياســات. 

دولر، وهــو أكــر مــام هدفنــا إىل جمعــه.

ــر  ــا أك ــادر متويلن ــع مص ــىل تنوي ــون ع ــن عازم ونح

ــز عنــر الســتدامة. ويف هــذا الســياق،  ســعيًا لتعزي

ــطيني  ــان الفلس ــق للفن ــا العمي ــن امتنانن ــرب ع نع

كــامل بُاّطــة الــذي يعكــف عــىل إصــدار طبعــة 

والتــي  للشــبكة،  خصيًصــا  الحريــر  عــىل  فاخــرة 

جهــود  لدعــم  ويســتخدمها  ويُرقِّمهــا  ســيوقِّعها 

الشــبكة يف جمــع التربعــات. ومــن املقــرر أن يكتمــل 

العمــُل عــىل الطبعــة يف أيلول/ســبتمرب 2018.

الشــبكة.  أعضــاء  إبــراز مســاهامت  مــن  بــد  ول 

الشــبكة،  يف  السياســاتيون  املحللــون  انفــك  فــام 

يســاهمون  أواخــر 2017،  وحتــى  تأسيســها  منــذ 

بتحلياتهــم وتعقيباتهــم السياســاتية ومقالتهــم دون 

مقابــل، وهــذا يؤكــد تفــاين متطوعــي املنظمــة ومــدى 

العمــل يف  تفانيهــم وتفــاين طاقــم  إخاصهــم. إن 

الشــبكة هــو مــا ميكننــا مــن تحقيــق النتائــج املذكورة 

ــبكٍة  ــة لش ــًة متواضع ــدُّ ميزاني ــزال يُع ــا ل ي ــاه مب أع

ــوح. ــم والطم ــذا الحج ــة به ــدود الوطني ــرة للح عاب

إن قــوة تحلياتنــا ورصانتهــا واتســاع نطــاق وصولنــا 

ــرب ورشكاَء  ــٍم أك ــذاب دع ــن اجت ــا م ــا مُيكِّنن وتغطيتن

ــوات  ــاء األص ــا يف إع ــززُّ جهودن ــر يف 2018، ويع أك

الفلســطينية يف مجــال السياســات. ونحــن نشــكر 

داعمينــا ورشكاءنــا جميًعــا عــىل مســاهامتهم الطيبــة، 

ــن  ــا م ــاه. فبتمكينن ــة أدن ــامءهم يف القامئ ــورد أس ون

اســتدامة وتوســيع حيــز النقــاش والتحليــل حــول 

ــا  ــي يصوغه ــة الت ــرتاتيجيات البديل ــات والس السياس

الفلســطينيون وحلفاؤهــم، يغــدو كلُّ تــربٍع مســاهمًة 

النبيــل مــن أجــل الحريــة والعدالــة  يف املســعى 

ــاواة. واملس

https://buildpalestine.com/
https://buildpalestine.com/
https://buildpalestine.com/
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املانحون الرئيسيون

عبد املحسن القطان

جون وهرنيتا غوليت

سايل تيمبسون

كامل بُّاطة

ِفريد حديد

زينة جردانة

نبيل القدومي

املؤسسات املانحة

مؤسسة املجتمع املفتوح

املؤسسة السويرية للتنمية

صندوق روكفلر براذرز

مؤسسة حسيب الصباغ

مؤسسة هايرنيش بول

مؤسسة السام يف الرق األوسط

املانحون الداعمون

جيفري أبرامز

مازن عرفات نومورا

سلمى حرب

زاهي خوري

صالح ياسني

باتريشيا آن آبرهام

صبحي وميسون عي

عيد مصطفى

غريس سعيد

خالد عبد املجيد

حاتم بازيان

هاين فراس

ليىل حجاب كابل

زياد خلف

عمر مهداوي وهيلدا دن

ماريفيلام أونيل

سامح سبعاوي

إدوارد طومسون

املانحون املستدميون

أسعد عابدي

رباب عبد الهادي

ديان أدكني

محمد الخالدي

نور عرفة

كارول آرمسرتونج

زينة عزام

لينا وسامي البنا

ألني بطارسة

نديم بريويت

ديف بروان
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ديانا بطو

رفائيل كاليس

أليكساندر كارك

سيندي وكريغ كوري

جانيت كريسلر

مروان درويش

جانيت دغنان

باربرا دريسكول

جوي دووركني

أحمد األطرش

طارق امطريه

جيمز فارس

جان-بيرت فاك
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ــراع يف  ــف ال ــادة تعري ــى إع ــل ع ــكان العم ــة مب ــن األهمي   م

ــريه  ــادة تأط ــا، وإع ــم به ــة والتحك ــوارد الطبيعي ــول إىل امل الوص

ليكــون جــزءاً مــن النضــال الفلســطيني مــن أجــل الحريــة وتقريــر 

املصــري

منى دجاين
القدس



صـــوت سـياســــايت فلســـطيني عاملـــي:26

2018 لعــام  وتطلـــعاتها   ،2017 عــام  الشـــبكة 

منشورات الشبكة 2010 - 2017

املجتمع املدين

مراقبــة الفلســطينيني والنضــال مــن أجــل الحقــوق الرقميــة، نديــم الناشــف. ورقــة سياســاتية، 23 تريــن . 1

األول/أكتوبــر 2017.

مائــة عــام وأكــر: بريطانيــا وبلفــور واضطهــاد الفلســطينيني ثقافيًــا، إميــي شــعان. تعقيــب، تريــن األول/. 2

.2016 أكتوبر 

التاريــُخ الشــفوي الفلســطيني كأداة ملقاومــة النــزوح والتهجــري، ثائــر هيســتنجز. تعقيــب، أيلول/ســبتمرب . 3

.2016

عنر “سحب الستثامرات” يف حملة املقاطعة: الدروس املستفادة من حملة إلبيت سيستمز، . 4

ــد جــرادات . 5 ــا بطــو، إنغري ــد املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان: إىل أي حــٍد ســتذهب إرسائيــل؟ ديان تهدي

ــور عرفــة. حلقــة نقاشــية، آب/أغســطس 2016. ــورا عريقــات، ن غاســرن، ن

القضايا الصعبة أمام حركة املقاطعة املتنامية، عمر الربغويث. تعقيب، حزيران/يونيو 2016.. 6

ــة. . 7 ــة نعامن ــف وراي ــم الناش ــراد، ندي ــص باط ــدين يتقل ــاء م ــل: فض ــون يف إرسائي ــطينيون املواطن الفلس

تعقيــب، كانــون الثاين/ينايــر 2016.

مروع بناء الدولة الفلسطينية يف دائرة الشك، نادية حجاب. تعقيب، ترين األول/أكتوبر 2015.. 8

املقاطعــة وســحب الســتثامرات وفــرض العقوبــات: حركــة عامليــة تنشــد الحريــة والعدالــة، عمــر الربغــويث. . 9

ورقــة سياســاتية، أيار/مايــو 2010. أُعيــد نرهــا يف متوز/يوليــو 2015.

املنظــامت غــري الحكوميــة مقابــل الحــركات الشــعبية: تقســيم زائــف، فاتــح عــزام. تعقيــب، شــباط/فرباير . 10

.2014

املجتمع املدين الفلسطيني: أين الِعلّة؟ طارق دعنا. ورقة سياساتية، نيسان/أبريل 2013.. 11

العدالــة املؤجلــة: تأييــد قــرار محكمــة العــدل الدوليــة، جــامل جمعــة. ورقــة سياســاتية، آب/أغســطس . 12

.2010

رسالة من أمري مخول من سجن جلبوع، أمري مخول. تعقيب، حزيران/يونيو 2010.. 13

دمج فلسطني يف اليسار التقدمي، نورا عريقات. تعقيب، حزيران/يونيو 2010.. 14

 



صـــوت سـياســــايت فلســـطيني عاملـــي:27

2018 لعــام  وتطلـــعاتها   ،2017 عــام  الشـــبكة 

القضايا االقتصادية

عمــل املــرأة يف الهامــش: تدهــور أوضــاع املواطنــني الفلســطينيني يف إرسائيــل، ســهري أبــو عقصــة داوود. . 1

ــة سياســاتية، 28 أيلول/ســبتمرب 2017. ورق

مراجعــة تعريفــات الفصــل العنــري: أبعــد مــن مجــرد نظــام ســيايس، حيــدر عيــد وآنــدي كارنــو. ورقــة . 2

سياســاتية، 27 آب/أغســطس 2017.

كيــف توظِّــف إرسائيــل الغــاز لتفــرض التبعيــة وتعــزز التطبيــع، طــارق بقعــوين. ورقــة سياســاتية، آذار/. 3

مــارس 2017.

انهيــار اقتصــادي يف القــدس الرقيــة: اســرتاتيجيات لإلنعــاش، نــور عرفــة. ورقــة سياســاتية، تريــن الثــاين/. 4

نوفمرب 2016.

املســتوطنات اإلرسائيليــة تخنــق القتصــاد الفلســطيني، نــور عرفــة، ســامية البطمــة، ليــىل فرســخ. ورقــة . 5

سياســاتية، كانــون األول/ديســمرب 2015.

ــل يف فلســطني، نــور عرفــة، وســيم عبــد . 6 قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات والتصــالت: محــرك التنميــة املكبّ

اللــه، ســام بحــور. ورقــة سياســاتية، تريــن الثاين/نوفمــرب 2015.

الفساد يف فلسطني: نظاٌم متجدد، طارق دعنا. ورقة سياساتية، آب/أغسطس 2015.. 7

فتح سوق العمل للمرأة الفلسطينية، سامية البطمة. ورقة سياساتية، متوز/يوليو 2015.. 8

ــا ســربينغر. . 9 ــم الشــقاقي، جوان ــة فاشــلة، إبراهي ــٌة لدول فصــُل الحكــم عــن القتصــاد يف فلســطني: وصف

ــان/أبريل 2015. ــاتية، نيس ــة سياس ورق

التحاد الجمريك وحل الادولة اإلرسائيي، أمل أحمد. ورقة سياساتية، ترين الثاين/نوفمرب 2014.. 10

تواطــؤ املانحــني يف انتهــاكات إرسائيــل لحقــوق الفلســطينيني، نــورا ليســرت مــراد. ورقــة سياســاتية، تريــن . 11

األول/أكتوبــر 2014.

املزارعــون الفلســطينيون: معقــٌل أخــري للمقاومــة، فيفيــان صنصــور وعــاء الرتتــري. ورقــة سياســاتية، متــوز/. 12

يوليو 2014.

أوسلو إذ تستبدل الستعامر القتصادي الجديد بالتحرر، خليل نخلة. تعقيب، نيسان/أبريل 2014.. 13

الرأساملية الفلسطينية املتامدية، طارق دعنا. ورقة سياساتية، كانون الثاين/يناير 2014.. 14

أمل يحــن الوقــت بعــد لدفــن منــوذج معونــة أوســلو؟ جريميــي وايلدمــان وعــاء الرتتــري. ورقــة سياســاتية، . 15

أيلول/ســبتمرب 2013.

ــب، شــباط/. 16 ــري. تعقي ــال؟ عــاء الرتت ــة أم الحت ــة للســلطة الفلســطينية: ترســيخ للدول املناطــق الصناعي

.2013 فرباير 



صـــوت سـياســــايت فلســـطيني عاملـــي:28

2018 لعــام  وتطلـــعاتها   ،2017 عــام  الشـــبكة 

إخفــاق مســتمر: سياســات البنــك الــدويل لــأرايض الفلســطينية املحتلــة، عــاء الرتتــري وجريميــي وايلدمــان. . 17

ورقــة سياســاتية، تريــن األول/أكتوبــر 2012.

»نفٌط وديٌن واحتال… مزيج قابٌل لاشتعال«، فيكتور قطان. ورقة سياساتية، آب/أغسطس 2012.. 18

زراعــة فلســطني مــن أجــل الحريــة، ســامر عبــد النــور، عــاء الرتتــري، رامــي زريــق. ورقــة سياســاتية، متــوز/. 19

يوليو 2012.

حقول الغاز قبالة غزة: نعمٌة أم نقمة؟ فيكتور قطان. ورقة سياساتية، نيسان/إبريل 2012.. 20

ــة . 21 ــور. ورق ــام بح ــور، س ــد الن ــامر عب ــري، س ــاء الرتت ــاوم، ع ــاٍد مق ــاء اقتص ــة، وبن ــىل التكالي ــب ع التغل

سياســاتية، شــباط/فرباير 2012

خلع القناع عن املعونات بعد »أوراق فلسطني«، سامر عبد النور. تعقيب، آذار/مارس 2011.. 22

منوذج جديد للتنمية الفلسطينية، سامر عبد النور. ورقة سياساتية كانون الثاين/يناير 2010.. 23



صـــوت سـياســــايت فلســـطيني عاملـــي:29

2018 لعــام  وتطلـــعاتها   ،2017 عــام  الشـــبكة 

القضايا السياسية

فرض السام: ترامب والفلسطينيون، أسامة خليل. تعقيب، 18 كانون األول/ديسمرب 2017..11

ــور قطــان، طــارق .21 ــري نســيبة، فيكت ــا الكــرد، من ــة، دان ــور عرف ترامــب والقــدس ومســتقبل فلســطني، ن

ــمرب 2017. ــون األول/ديس ــية، 18 كان ــة نقاش ــوين. حلق بقع

ــون األول/.31 ــة حجــاب. تعقيــب، 26 كان ــة ترامــب بشــأن القــدس، نادي ــارات الفلســطينيني بعــد قنبل خي

ــمرب 2017. ديس

كيــف ميكــن لجهــود املصالحــة الفلســطينية أن تنقــذ املــروع الوطنــي؟، وجيــه أبــو ظريفــة. تعقيــب، .41

28 تريــن الثاين/نوفمــرب 2017.

أبرتهايــد مــن الداخــل؟ الفلســطينيون املواطنــون يف إرسائيــل، يــارا هــواري. ورقــة سياســاتية، 23 تريــن .51

الثاين/نوفمــرب 2017.

100 عــام عــىل وعــد بلفــور: الخيــارات غــري املطروقــة، زينــة اآلغــا، جميــل هــال، رشــيد الخالــدي، نجوى .61

القطــان، معــني ربــاين، جابــر ســليامن، ناديــة حجاب. حلقــة نقاشــية، 2 تريــن الثاين/نوفمــرب 2017.

مزالق املصالحة بني فتح وحامس، خليل شاهني. مذكرة سياساتية، 18 كانون األول/أكتوبر 2017..71

ــاتية، 14 .81 ــرة سياس ــعيبي. مذك ــد الش ــطيني-اإلرسائيي، زي ــراع الفلس ــل ال ــدة لح ــني الجدي ــة الص خط

أيلول/ســبتمرب 2017.

السياسات األحق بجهود كوشرن، زها حسن. مذكرة سياساتية، 24 آب/أغسطس 2017..91

املقاربة “الاسياسية” ألزمة املياه يف فلسطني، منى دجاين. ورقة سياساتية، 30 متوز/يوليو 2017..101

غزة إىل أزمة إنسانية وسياسية أشد، حيدر عيد، آية ابو بشري. حلقة نقاشية، 13 متوز/يوليو 2017..111

سياسة عباس قصرية النظر إزاء غزة، طارق بقعوين. مذكرة سياساتية، 6 متوز/يوليو 2017..121

ــارا هــواري. تعقيــب .131 ل للحديــث عــن وعــد بلفــور كأنــه تاريــخ: املــايض هــو حــارض الفلســطينيني، ي

ــو 2017. ــايت، 27 حزيران/يوني سياس

تتبــع اتجاهــات القضيــة الفلســطينية منــذ العــام 1967، ناديــة حجــاب، معــني ربــاين. تعقيــب، حزيران/.141

يونيو 2017.

تجــاوز ثنائيــة الحــل: دولتــان، دولــة واحــدة، دولــة فاشــلة، ل دولــة، أمــل أحمــد. مذكــرة سياســاتية، .151

ــو 2017. أيار/ماي

األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية: أمن َمن؟، عاء الرتتري. ورقة سياساتية، أيار/مايو 2017..161

الحديــث عــن فلســطني: أي إطــار للتحليــل؟ أي أهــداف ورســائل؟، ناديــة حجــاب، إنغريــد جــرادات .171

غاســرن. تعقيــب، نيســان/أبريل 2017.

َمن يطهِّر َمن عرقيًا؟: استياء إرسائيل عىل الرواية الفلسطينية، دينا مطر. تعقيب، آذار/مارس 2017..181



صـــوت سـياســــايت فلســـطيني عاملـــي:30

2018 لعــام  وتطلـــعاتها   ،2017 عــام  الشـــبكة 

تعديل امليثاق: ما الذي قد يخدم حامس؟، بال الشوبي. مذكرة سياساتية، شباط/فرباير 2017..191

ل تتخلوا عن الخط األخر: نقطة ضعف إرسائيل، نادية حجاب. تعقيب، شباط/فرباير 2017..201

ــون .211 ــاتية، كان ــة سياس ــزا. ورق ــىل فلســطني، سيســيليا باي ــاره ع ــني: آث ــة إىل اليم ــكا الاتيني تحــول أمري

الثاين/ينايــر 2017.

ــا. حلقــة .221 ــاين، طــارق دعن ــدي، معــني رب ــة الفلســطينية ممنوعــة، أمــل أحمــد، باســم الزبي الدميقراطي

ــمرب 2016. ــون األول/ديس ــية، كان نقاش

فلســطني مــا بعــد عبــاس: الســيناريوهات املحتملــة واســرتاتيجيات املواجهــة، عــاء الرتتــري، ديانــا بطــو، .231

هــاين املــري، جميــل هــال، جابــر ســليامن، نــورا عريقــات، ســام بحــور، وجيــه ابــو ظريفــة. حلقــة 

نقاشــية، تريــن الثاين/نوفمــرب 2016.

الســلطة الفلســطينية: ســيناريوهات الوضــع الراهــن املقلقــة، عاصــم خليــل. ورقــة سياســاتية، تريــن .241

األول/أكتوبــر 2016.

رمــق أوبامــا األخــري يف املســار الفلســطيني-اإلرسائيي، فــادي قرعــان، عمــر شــعبان، ســام بحــور، شــريين .251

صيقــي، طــارق بقعــوين، زهــا حســن. حلقــة نقاشــية، متوز/يوليــو 2016.

املحكمة الجنائية الدولية وفلسطني: عدالة مشكوك يف إحقاقها، سارة قنرب. تعقيب، متوز/يوليو 2016..261

أي قدس؟ املخططات اإلرسائيلية غري املعروفة، نور عرفة. ورقة سياساتية، أيار/مايو 2016..271

معارك األمعاء الخاوية الفلسطينية تتحدى احتكار العنف اإلرسائيي، باسل فراج. تعقيب، أيار/مايو 2016..281

النتخابــات األمريكيــة، والهجــامت عــىل الناشــطني، وتغــري الخطــاب، رشــيد الخالــدي. تعقيــب، نيســان/.291

أبريل 2016.

فلسطني يف بروباجاندا داعش اإلعامية، سمر بطراوي. تعقيب، آذار/مارس 2016..301

الهوية والثقافة الوطنية وتفكك الحقل السيايس الفلسطيني، جميل هال. تعقيب، آذار/مارس 2016..311

الخلط بني داعش وحامس وخطورته، بال الشوبي. ورقة سياساتية، شباط/فرباير 2016..321

تأمات يف السرتاتيجية الفلسطينية، أمل أحمد. تعقيب، شباط/فرباير 2016..331

فلســطني-إرسائيل: أوروبــا تغــرق يف مســتنقع الفشــل األمريــي، مــوىس جريــس وســام بحــور. تعقيــب، .341

كانــون الثاين/ينايــر 2016.

الشــباب الفلســطيني يثــور، فهــل مــن دوٍر لأحــزاب السياســية، جــامل جمعــة، جميــل هــال، نجمــة .351

عــي، خليــل شــاهني، جابــر ســليامن، مريــم أبــو ســمرة، بــال الشــوبي، عــاء الرتتــري. حلقــة نقاشــية، 

تريــن الثاين/نوفمــرب 2015.



صـــوت سـياســــايت فلســـطيني عاملـــي:31

2018 لعــام  وتطلـــعاتها   ،2017 عــام  الشـــبكة 

ــب، .361 ــبعاوي. تعقي ــامح س ــطينيني، س ــد الفلس ــل ض ــادة إرسائي ــات ق ــة: مخطط ــا موارب ــمعوهم ب اس

تريــن األول/أكتوبــر 2015.

البابــا فرانســيس والكنائــس األمريكيــة والحقــوق الفلســطينية، غريــس ســعيد وجوانــا ســربينغر، أيلــول/.371

سبتمرب 2015.

العاقــات األمريكية-الفلســطينية بعــد اتفــاق إيــران، معــني ربــاين، ديانــا بطــو، عــي أبــو نعمــة. حلقــة .381

نقاشــية، أيلول/ســبتمرب 2015.

التحاد األورويب قلٌق من إرسائيل، محبٌَط من فلسطني، نادية حجاب. تعقيب، حزيران/يونيو 2015..391

فلســطني يف املحكمــة؟ التداعيــات غــري املتوقعــة للتقــايض أمــام املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فالنتينــا .401

ــة سياســاتية، نيســان/أبريل 2015. أزاروف. ورق

ــا بطــو، أســعد .411 ــم؟ ديان ــة: هــل وجــد الفلســطينيون ضالته ــات اإلرسائيلي القامئــة املشــرتكة يف النتخاب

ــارس 2015. ــة نقاشــية، آذار/م ــم، نجمــة عــي. حلق غان

حامس 2015: ثاثة تحّديات جوهرية، بال الشوبي. ورقة سياساتية، شباط/فرباير 2015..421

يف القدس، َسرْت الستعامر »بالحرب الدينية«، نور عرفة. ورقة سياساتية، شباط/فرباير 2015..431

ــب، .441 ــس. تعقي ــن كالي ــطيني، أيري ــال الفلس ــري النض ــادة تأط ــو إع ــد: نح ــات باألبرتهاي ــد املقارن ــا بع م

كانــون الثاين/ينايــر 2015.

تحــت الحصــار: ذكريــات لينينغــراد وواقــع غــزة، آيــة بشــري، اســتري رابابــورت. حلقــة نقاشــية، كانــون .451

األول/ديســمرب 2014.

منظمــة التحريــر الفلســطينية / فلســطني: حــان الوقــت للتوقــف عــن املامطلــة، ناديــة حجــاب، ديانــا .461

بطــو. تعقيــب، تريــن الثاين/نوفمــرب 2014.

بعــد حــرب غــزة، أي مثــن لقطــاع األمــن يف فلســطني؟ صابريــن عمــرو، عــاء الرتتــري. ورقــة سياســاتية، .471

تريــن األول/أكتوبــر 2014.

تجفيف فلسطني: حرب إرسائيل املنهجية عىل املياه، منى دجاين. ورقة سياساتية، أيلول/سبتمرب 2014..481

أي مؤثرات تكوِّن فلسطينيي غزة؟ رندة فرح. تعقيب، أيلول/سبتمرب 2014..491

ــا: تجنبــوا أخطــاء املــايض يف إعــادة إعــامر غــزة، عمــر شــعبان. ورقــة سياســاتية، آب/.501 أكرمــوا الضحاي

ــطس 2014. أغس

حــق الفلســطينيني يف التعليــم: ضحيــة أخــرى للحــروب اإلرسائيليــة، إميــي شــعان، ســامر عبــد النــور. .511

تعقيــب، آب/أغســطس 2014.

العملية اإلرسائيلية يف الضفة الغربية: الدواعي والعواقب، معني رباين. تعقيب حزيران/يونيو 2014..521



صـــوت سـياســــايت فلســـطيني عاملـــي:32

2018 لعــام  وتطلـــعاتها   ،2017 عــام  الشـــبكة 

ما املعيق لندلع انتفاضة ثالثة؟ جميل هال. تعقيب، أيار/مايو 2014..531

ــرح. .541 ــدة ف ــا، رن ــة وجوهره ــاس القضي ــودة أس ــق الع ــدة: ح ــات جدي ــاج بداي ــدودة تحت ــرق املس الطُ

تعقيــب، أيار/مايــو 2014.

قيادة غري رشعية قادرة عىل التفريط بالحقوق، زكريا سمور. تعقيب، آذار/مارس 2014..551

ــورا عريقــات. ورقــة سياســاتية، آذار/.561 ــر؟ ن مــا دور القانــون يف النضــال الفلســطيني مــن أجــل التحري

ــارس 2014. م

النسحاب من املشاركة كاسرتاتيجية فلسطينية؟ حيدر عيد. تعقيب، كانون األول/ديسمرب 2013..571

فلسطني من الرؤية إىل الواقع، سام بحور. تعقيب، ترين الثاين/نوفمرب 2013..581

ــن .591 ــاتية، تري ــة سياس ــا أزاروف، نضــال ســليامن. ورق ــة فلســطني يف اليونســكو، فالنتين ــل عضوي تفعي

األول/أكتوبــر 2013.

جــذور أوســلو: كيســنجر، منظمــة التحريــر الفلســطينية، وعمليــة الســام، أســامة خليــل. ورقــة .601

.2013 أيلول/ســبتمرب  سياســاتية، 

شيطنة الفلسطيني مرياً، حيدر عيد. تعقيب، آب/أغسطس 2013..611

تسخري القانون الدويل ملصلحة الفلسطينيني، إنغريد جرادات غاسرن. تعقيب، متوز/يوليو 2013..621

ــد نرهــا يف .631 ــة سياســاتية، نيســان/أبريل 2010. أُعي ــة ســيادة؟ كميل منصور. ورق ــح للدول ــف يصب كي

ــو 2013. متوز/يولي

إرُث أربعِة أجياٍل فلسطينية مكٌب للنفايات، دينا عمر. تعقيب، حزيران/يونيو 2013..641

نقــاش مفتــوح حــول التمثيــل الفلســطيني، رنــا بــركات، معــني ربــاين، دينــا عمــر، فجــر حــرب، هــاين .651

املــري، أســعد غانــم، ياســمني حاميــل، عزيــزة الخالــدي. حلقــة نقاشــية، أيار/مايــو2013.

ما وراء جنوب إفريقيا: فهم األبرتهايد اإلرسائيي، سامر عبد النور. ورقة سياساتية، نيسان/أبريل 2013..661

»َمــن أنتــم؟«: منظمــة التحريــر الفلســطينية وحــدود التمثيــل، أســامة خليــل. ورقــة سياســاتية، آذار/.671

مــارس 2013.

ــامعيل .681 ــازي، إس ــح حج ــه، صال ــو نعم ــي أب ــطينية، ع ــة الفلس ــة التاريخي ــرتداد الرواي ــبيل إىل اس الس

ــباط/فرباير 2013. ــية، ش ــة نقاش ــر. حلق ــدي ترين ــي، مان ــيي سوراس ــدي، سيس الخال

اسرتداد الرواية التاريخية الفلسطينية، جميل هال. تعقيب، كانون الثاين/يناير 2013..691

ما بعد غزة: التنسيق األمني والفلسطيني الجديد، حيدر عيد. تعقيب، كانون األول/ديسمرب 2012..701

تداعيات غزة تُضعف إرسائيل وتعزز القوميني، نادية حجاب. تعقيب، ترين الثاين/نوفمرب 2012..711

الفلسطينيون يفرضون أصواتهم عىل عباس، ليىل فرسخ. ورقة سياساتية، ترين الثاين/نوفمرب 2012..721



صـــوت سـياســــايت فلســـطيني عاملـــي:33

2018 لعــام  وتطلـــعاتها   ،2017 عــام  الشـــبكة 

ما الذي يجري حًقا يف معرب رفح؟ ليىل الحداد. تعقيب، أيلول/سبتمرب 2012..731

الســاح النــووي اإلرسائيــي وعرقلــة املســعى األمريــي ملنــع انتشــار األســلحة النوويــة، فيكتــور قطــان. .741

ورقــة سياســاتية، متوز/يوليــو 2012.

خمسة تساؤلت حول دمقرطة منظمة التحرير الفلسطينية، توفيق حداد، تعقيب، أيار/مايو 2012..751

وجهــة نظــر تجــاه الجــدل الفلســطيني الدائــر حــول التمثيــل واملقاومــة والتحريــر، ربــاب عبــد الهــادي. .761

تعقيب، نيســان/أبريل 2012.

البحــث عــن قيــادة ذات اســرتاتيجية، حيــدر عيــد، ســامح ســبعاوي، لبنــى قطامــي، نــورا عريقات. حلقة .771

نقاشــية، آذار/مارس 2012.

البحــث عــن قيــادة ذات اســرتاتيجية تتجــاوز املفاوضــات العقيمــة، نــورا عريقــات. ورقــة سياســاتية، .781

ــباط/فرباير 2012. ش

تقويــم السياســة األمريكيــة بــني التعــذر حــارًضا وترقُّــِب الــرأي العــام، رشــيد الخالــدي. تعقيــب، كانــون .791

.2011 األول/ديسمرب 

محكمــة راســل بشــأن فلســطني وقضيــة الفصــل العنــري، فيكتــور قطــان. ورقــة سياســاتية، تريــن .801

الثاين/نوفمــرب 2011.

ما هي الخطوة التالية بالنسبة لفلسطني؟ سامح سبعاوي، تعقيب، ترين الثاين/نوفمرب 2011..811

ــا السياســية يف تبــادل األرسى بــني إرسائيــل وحــامس، ليــىل الحــداد. تعقيــب، تريــن األول/.821 الجغرافي

ــر 2011. أكتوب

تبادل األرسى يساوي بني حامس وفتح، معني رباين. تعقيب، ترين األول/أكتوبر 2011..831

الخطــوات املقبلــة للشــعب الفلســطيني بعــد تعطــل قيــام الدولــة، ناديــة حجــاب. تعقيــب، أيلــول/.841

.2011 سبتمرب 

يف أيلول وما بعده: من يتحدث باسمي؟ سامح سبعاوي. تعقيب، أيلول/سبتمرب 2011..851

بلــوغ الربيــع الفلســطيني، عــي أبــو نعمــه، رنــا بــركات، بشــارة دومــاين، توفيــق حــداد، جميــل هــال، .861

هــاين املــري، مزنــة القطــو، ويــل يومنــز. حلقــة نقاشــية، آب/أغســطس 2011.

مستقبل القدس: مدينة مقدسة أم مدينة مفتوحة؟ سليم متاري، ورقة سياساتية، متوز/يوليو 2011..871

ــة .881 ــان. ورق ــور قط ــدة، فيكت ــم املتح ــة يف األم ــرتاف والعضوي ــل الع ــن أج ــة م ــطني: الُحج ــة فلس دول

سياســاتية، أيار/مايــو 2011.

قراءة فلسطينية للربيع العريب، جميل هال. ورقة سياساتية، أيار/مايو2011..891



صـــوت سـياســــايت فلســـطيني عاملـــي:34

2018 لعــام  وتطلـــعاتها   ،2017 عــام  الشـــبكة 

إعان استقال بانتوستان، حيدر عيد. تعقيب، نيسان/أبريل 2011..901

إعــادة النظــر يف أشــكال املقاومــة، ســام بحــور، رنــا بــركات، مــاري نــزال البطاينــة، عــروب العابــد، ناديــة .911

حجــاب، فيكتــور قشــقوش، أنيــس قاســم، أســامة خليــل، معــني ربــاين. حلقــة نقاشــية، نيســان/أبريل 2011.

»وثائق فلسطني:« تحليل بديل للتحرك، نادية حجاب. تعقيب، شباط/فرباير 2011..921

ــة سياســاتية، .931 ــات. ورق ــورا عريق ــم املتحــدة، ن ــة فلســطني التابعــة لأم ــة: لجن ــات غــري متحقق إمكاني

ــر 2011. ــون الثاين/يناي كان

ــزال .941 ــا بطــو، مــاري ن ــو نعمــه، نصــري عــاروري، ديان ــات، عــي أب ــو “نجحــت” املحادث الســرتاتيجيات ل

ــن الثاين/نوفمــرب 2010. ــة نقاشــية، 16 تري ــاين، ســامح ســبعاوي. حلق ــة، معــني رب البطاين

خرافة الضغوط األمريكية، أسامة خليل. ورقة سياساتية، ترين األول/أكتوبر 2010..951

ماذا لو »نجحت« محادثات السام؟ نادية حجاب. ورقة سياساتية، أيلول/سبتمرب 2010..961

غزة: الحصار املستمر، حيدر عيد. تعقيب، متوز/يوليو 2010..971

آن األوان الخطة البديلة، معني رباين. ورقة سياساتية، حزيران/يونيو 2010..981

املطالبة بحق تقرير املصري، عي أبو نعمة. ورقة سياساتية، أيار/مايو2010..991

مخاطر تجزأة السيادة، ديانا بطو. تعقيب، نيسان/أبريل 2010.. 100
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قضايا الالجئني

البحــوث حــول الاجئــني الفلســطينيني: َمــن يحــدد األجنــدة؟، أناهيــد الحــردان. تعقيــب، نيســان/أبريل . 1

.2017

الفلســطينيون والحــرب الســورية: بــني الحيــاد واملعارضــة، ســمر بطــراوي. ورقــة سياســاتية، كانــون الثــاين/. 2

يناير 2017.

أسلوٌب إرسائيي جديد وخطري لرتحيل املقدسيني، منري نسيبة. تعقيب، نيسان/أبريل 2016.. 3

ــل . 4 ــي، نائ ــو مغ ــي أب ــون، م ــش القان ــون عــىل هام ــن ســوريا: عالق ــارون م ــون الفلســطينيون الف الاجئ

ــر 2015. ــن األول/أكتوب ــاتية، تري ــة سياس ــام. ورق ــل غابي ــاري، ني بيط

حجــج ضــد منــح الجنســية الفلســطينية لاجئــني، رنــدة فــرح، إنغريــد جــرادات غاســرن، أنيــس قاســم، معني . 5

ربــاين، ســامح ســبعاوي، جابــر ســليامن، مــع رد مــن فاتــح عــزام. حلقــة نقاشــية، حزيران/يونيــو 2015.

مقرتح جريء: عىل فلسطني أن متنح لجئيها الجنسية، فاتح عزام. ورقة سياساتية، أيار/مايو 2015.. 6

مقايضة فلسطني بالبحوث، ميسون سكرية. تعقيب، متوز/يوليو 2014.. 7
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عتمة الريموك من رشفاتنا عىل الفيسبوك، أحمد دياب. تعقيب، حزيران/يونيو 2014.. 8

مطلــوب فاعــل ســيايس لعــودة الفلســطينيني، أحمــد بــاركي، رنــدة فــرح، جميــل هــال، إنغريــد جــرادات . 9

غاســرن، جابــر ســليامن، دينــا قدومــي. حلقــة نقاشــية، متوز/يوليــو 2013.

ــو . 10 ــة سياســاتية، حزيران/يوني ــري نســيبة. ورق ــة، من ــن تهجــري الفلســطينيني: األســاليب اإلرسائيلي ــوٌد م عق

.2013

ــار/. 11 مثــن انعــدام الجنســية: الاجئــون الفلســطينيون الفــارون مــن ســوريا، روزمــاري صايــغ. تعقيــب، أي

مايو 2013.

الروايات الغائبة يف الكتب املدرسية الفلسطينية، زريفة عي. تعقيب، آذار/مارس 2013.. 12

تفعيل حق العودة: غزة، املحطة األوىل، منري نسيبة. ورقة سياساتية، كانون الثاين/يناير 2013.. 13

فريــق سياســات جديــد ضمــن الشــبكة: إعــادة تأطــري العــودة الفلســطينية، أحمــد بــاركي، دينــا قدومــي. . 14

تريــن الثاين/نوفمــرب 2012.

ــاوي، . 15 ــب الرنت ــوق، عري ــدون الحق ــطينية يَنش ــول فلس ــن أص ــون م ــوي: أردني ــن ق ــدود ولك ــاٌط مح نش

ــر 2012. ــن األول/أكتوب ــب، تري ــد. تعقي ــروب العاب ع

فلسطينيون يف الطريق إىل دمشق، أحمد دياب. تعقيب، أيلول/سبتمرب 2012.. 16

الاجئون: الوجه املخفي للفصل العنري اإلرسائيي، حازم جمجوم. تعقيب، حزيران/يونيو 2012.. 17

حني تنهض الجاليات يف املنفى، عريب الرنتاوي، تعقيب، أيار/مايو 2012.. 18

الاجئــون الفلســطينيون يف لبنــان بــني مــأزق الحرمــان مــن الحقــوق ووهــم الدولــة، جابــر ســليامن. ورقــة . 19

ــباط/فرباير 2012. سياساتية، ش

مراقبة األونروا عن كثب، رندة فرح. ورقة سياساتية، كانون الثاين/يناير 2012.. 20

املجتمع املَنيس: الفلسطينيون يف مر، عروب العابد. ورقة سياساتية، حزيران/يونيو 2011.. 21

عاقــة مضطربــة ولكــن رضوريــة: األونــروا والفلســطينيون، رنــدة فــرح. ورقــة سياســاتية، كانــون األول/. 22

ديســمرب 2010.

ضيــوف غــري مرحــب بهــم: الاجئــون الفلســطينيون يف لبنــان، دلل ياســني. ورقــة سياســاتية، متوز/يوليــو . 23

.2010

ــوان . 24 ــليامن، أنط ــر س ــدي، جاب ــزة الخال ــدي، عزي ــل الهن ــاب، خلي ــة حج ــطيني، نادي ــتات الفلس دور الش

ــو 2010. ــية، متوز/يولي ــة نقاش ــان. حلق زح
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أعضاء الشبكة

إيناس عبد الرازق-فودر

عي عبد الوهاب

سامر عبد النور

كفاح عبد الحليم

أمين عبد املجيد

رباب عبد الهادي

وسيم عبد الله

حازم أبو هال

مي أبو مغي

طال أبو ركبة

جهاد أبو سامل

مريم أبو سمرة

هاشم أبو شام

محمد أبو زينة

وجيه أبو ظريفة

رفقة أبو رميلة

كارولني أبو سعدة

عي أبو نعمة

زينة اآلغا

أمل أحمد

سامي البنا

لينا البنا

أناهيد الحردان

محمد الخالدي

نجوى القطان

محمد الرزي

سامر العطعوط

أحمد األطرش

زريفة عي

مورين عي

نجمة عي

هناء الشيخ

أحمد عامرة

صابرين عمروف

نور عرفة

يارا عايص

فالنتينا أزاروفا

فاتح عزام

طارق بقعوين

سيسيليا بايزا

سام بحور

رنا بركات

أحمد باركي

عمر الربغويث

نادية برهوم

آية بشري

مصعب بشري

سمر بطراوي

حاتم بازيان

متارا بن حليم

نائل بيطاري

سامية البطمة

كامل بُاطة

زيك بولص

ديانا بطو

آيرين كاليس

سيف دعنا

منى الدجاين

طارق دعنا

سهري داوود

أحمد دياب

بشارة دوماين

حيدر عيد

دانا الكرد

عروب العابد

ليىل الحداد

أباهر السقا

نورا عريقات

رائد اشنيور

باسم الزبيدي

هاين فارس

رندة فرح

باسل فراج

ليىل فرسخ

مروة فطافطة

إبراهيم فريحات

أسعد غانم

توفيق حداد

ياسمني حاميل

عوض حمدان

فجر حرب

زها حسن

ثائر هيستنجز

يارا هواري

نادية حجاب

صالح حجازي

جميل هال
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عطا الهندي

خليل الهندي

أمجد عراقي

زينة الجاد

حازم جمجوم

محمد جرادات

انغريد جرادات-غاسرن

موىس جريس

نور جودة

صفاء جودة

جامل جمعة

أندرو القايض

سلمى كرمي أيوب

أنيس قاسم

فيكتور قطان

مجد كيال

رميي قنازع

إسامعيل الخالدي

عزيزة الخالدي

رشيد الخالدي

عاصم خليل

أسامة خليل

نورا ليسرت مراد

أمري مخول

نورا منصور

كميل منصور

مازن املري

هاين املري

دينا مطر

سامي ميعاري

فيصل املقدادي

سلوى املقدادي

راية نعامنة

رازي نابليس

إرساء النعامي

نديم الناشف

فادي نيكولس نصار

باسل النتشة

ماري نزال البطاينة

منري نسيبة

معني عودة

دينا عمر

دينا القدومي

مزنة القطو

فادي القرعان

لبنى القطامي

معني رباين

كريم ربيع

فاديا رفيدي

عريب الرنتاوي

نديم روحانا

سامح سبعاوي

طارق صادق

غريس سعيد

يارس صاح

جميل سامل

زاك سمور

جاكلني صنصور

مكسيم صنصور

شريين صيقي

مي صيقي

عمر شعبان

خليل شاهني

إميي شعان

رفقة شقور

عمر يوسف الشهايب

إبراهيم الشقاقي

هال الشعيبي

بال الشوبي

ميساء شقري

زيد الشعيبي

نضال سليامن

جوانا سربينغر

ميسون سكرية

جابر سليامن

سليم متاري

متارا التميمي

أسامة طنوس

عاء الرتتري

هالة ترجامن

رندة وهبة

جريميي وايلدمان

دلل ياسني

ويل يومانز

عصام يونس

منى يونس

أنطوان زحان

رنا الزعبي



لقراءة صوت فلسطيني رصني يف مجال السياسات:

إنضموا لقامئة بريدنا اإللكرتوين

الشبكة عى الفيسبوك الشبكة عى تويرت

زوروا املوقع اإللكرتوين للشبكة

تواصلوا معنا عرب الربيد اإللكرتوين

https://twitter.com/alshabaka
mailto:contact%40al-shabaka.org?subject=
https://www.al-shabaka.org/signup
https://www.facebook.com/alShabakaPalestinianPolicyNetwork
https://al-shabaka.org/ar/
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