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الشــبكة عــام  ،2017وتطلعاتهــا لعــام 2018

نهدي هذا التقرير السنوي إىل ذكرى عبد املحسن القطان2017-1929 ،
امتنانًا لجهوده يف بناء قدرة الفلسطينيني عىل السعي من أجل العدالة
شبكة السياسات الفلسطينية (الشبكة) هي منظمة مستقلة ،غري حزبية ،وغري ربحية تتمثل مهمتها يف
التثقيف وتحفيز النقاش العام حول حقوق اإلنسان وتقرير املصري الفلسطيني يف إطار القانون الدويل.
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تأســيس مؤسســة التعــاون حــن كان مي ُّر الفلســطينيون
يف واحــد ٍة مــن أســوأ حاالتهــم يــوم نُفيــت منظمــة
التحريــر الفلســطينية مــن بــروت إبــان االجتيــاح
اإلرسائيــي يف  .1982وقـ َّدم الدعــم لعــدد غــر محــدود
مــن املبــادرات ،واســتثمر هــو وزوجتــه الراحلــة كثـ ًرا
يف تعليــم أوالدهــا وأوالد عائلتهــا املمتــدة وكثرييــن
مــن ذوي الحاجــة مــن خــال املؤسســات التــي بنياهــا
ومــن خــال دعمهــا الشــخيص.

رسالة من الشبكة

لقــد ســاهم آل القطــان يف رعايــة جحافــل مــن
الرتبويــن والفنانــن واملبدعــن .وقــد ســاهموا بذلــك
وكشــعب
يف إحيــاء الفلســطينيني ككيــان وطنــي
ٍ
أيضً ــا محافـ ٍ
ـظ عــى كرامتــه اإلنســانية بالرغــم مــن
مائــة عــام مــن الطــرد القــري والتهجــر واملعانــاة.
فالكرامــة اإلنســانية مــن صميــم حقــوق اإلنســان،
وهــي مــا يدفعنــا للســعي إلح ـراز حقــوق اإلنســان
واملحــاص والالجــئ والقاطــن
الفلســطيني املحتــل
َ
داخــل إرسائيــل.

نُهــدي التقريــر الســنوي لهــذا العــام إىل ذكــرى عبــد
املحســن القطــان (أبــو هــاين) ،أول َمــن دعم الشــبكة،
والــذي وافتــه املنيــة يف كانــون األول/ديســمرب ،2017
رحمــه اللــه .ونحــن ،إذ نرثــو فقيدنــا ونعــرب عــن
تعازينــا الحــارة ألرستــه ،فإننــا نحتفــي أيضً ــا بإنجازاتــه
التــي حققهــا مــع زوجتــه املرحومــة ليــى مقــدادي
القطــان .كثــ ٌر منــا أحبــه ،ويعتــز بالوقــت الــذي
ـدروس التي
قضينــاه بصحبتــه .ونحــن نث ِّمـ ُن كذلــك الـ َ
ُ
َ
ِ
أثرانــا بهــا ،والدعــ َم الــذي قدمــه للمبــادرات التــي لــوال أبــو هــاين لــا ُوجــدت الشــبكة عــى األرجــح.
آمــ َن بقدرتهــا عــى اســتدامة الشــعب الفلســطيني التقيتــه يف كانــون الثاين/ينايــر  2009يف منزلــه يف
عــان ،وعرضــت عليــه مقرتحنــا إلنشــاء مؤسســة
َّ
ومســعاه مــن أجــل الحقــوق.
بحثيــة وفكريــة فلســطينية .مل تكــن طموحاتنــا،
أبــو هــاين كان قامــ ًة مــن قامــات فلســطني ،ورمــ ًزا نحــن املؤسســن ،بســيطة ،فقــد ارتأينــا مؤسســ ًة
مــن رموزهــا الشــامخة ،وبان ًيــا متفان ًيــا ملؤسســاتها .بحثيــة وفكريــة تتجــاوز الحــدود الجغرافيــة لتصــل
فباإلضافــة إىل تأســيس رشكتــهَّ ،أســس مؤسســة عبــد إىل املحللــن الفلســطينيني يف الوطــن واملنفــى.
ـج
املحســن القطــان قبــل  20ســنة ،والتــي تــوىل قيادتها يف وأردنــا بل ـ ّم الشــمل الفكــري والثقــايف هــذا أن نُنتـ َ
الســنوات املاضيــة ابنــه عمــر .شــارك أبــو هــاين أيضً ا يف تحليـ ٍ
ـات سياســاتي ًة تنبثــق مــن مواقف الفلســطينيني
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واسـراتيجياتهم الغنيــة واملتنوعــة ،واألهــم مــن ذلــك ميزانيــة لعــام  2018تناهــز  400,000دوالر أمريــي.
أننــا أردنــا أن ننتجهــا بأصواتهــم .وأردنــا كذلــك أن ويــرح لكــم التقريــر الــذي بــن أيديكــم التقــد َم
نوصــلِ تلــك السياســات واالســراتيجيات لدوائــر الــذي أحرزنــاه.
صنــع السياســات ووســائل اإلعــام واملجتمعــات
املدنيــة حــول العــامل والشــعب الفلســطيني نفســه قــ َّدم أبــو هــاين يف الســنوات األخــرة مــن حياتــه
نصيح ـ ًة حكيمــة للشــبكة واملنظــات األخــرى التــي
دعــا للســعي مــن أجــل تقريــر املصــر.
ً
كان يدعمهــا ،إذ حثّهــا عــى تخصيــص وقــف لضــان
ر َّحــب أبــو هــاين باملبــادرة وق ـ َّدم التمويــل األســايس االســتمرارية املؤسســية يف األجــل البعيــد .وتع َّهــد
للشــبكة يف العامــن األولــن .واســتمر يف دعم الشــبكة بدفــع األمــوال لوقــف الشــبكة ،وحافــظ أوالده عــى
ســنويًا ،وكان يؤكــد واب ُنــه عمــر ،أهميــ َة تنويــع وعــده .ونحــن إذ نشــكر نجــوى وهــاين ولينــا وعمــر
مصــادر التمويــل .وبالفعــل ،قـ َّدم الكثــر مــن األفـراد عــى ذلــك ،فإننــا نتعهــد بدورنــا بتخليــد ذكــراه
واملؤسســات دعمهــم الســخي للشــبكة منــذ مراحلهــا والتزامــه مــن خــال اســتدامة الشــبكة.
األوىل ،ونحــن نق ـ ِّدر مســاهامتهم بشــدة.
وبينــا يقــاوم الفلســطينيون االعتــداءات اإلرسائيليــة
وبفضــل الثقــة بالشــبكة ،اتســمت ســنة  2017بالنامء الهمجيــة عــى حقوقهــم الوطنيــة املرشوعــة ،والتــي
والبنــاء املؤســي .فقــد واصلنــا إنتــاج التحليــات تهــدف فعل ًيــا إىل تقويــض إطــار عمــل القانــون
النوعيــة ،وعملنــا مــع شــبكة كبــرة ومختلفــة لضــان الــدويل برمتــه ملحــو تلــك الحقــوق ،فإننــا ال نــرى
وصــول التحليــات السياســاتية الفلســطينية إىل خيــا ًرا ســوى أن نضاعـ َـف جهو َدنــا املبذولــة لتحقيــق
العواصــم الرئيســية ،وجربنــا آليــات جديــدة للعمــل الحريــة والعدالــة واملســاواة .ولقــد أرانــا أبــو هــاين
مــا بــن البلــدان مثــل ال ِفــرق السياســاتية ومختــر الطريــق بــإرصاره عــى بنــاء املؤسســات ودعمهــا
ووســعنا شــبكة السياســات ونوعناهــا لتلبــي احتياجــات الفلســطينيني املاديــة للبقــاء،
السياســاتَّ ،
حيــث باتــت تضــم مــا يزيــد عــى  175عضــ ًوا ،وترعــى اإلبــداع واملعرفــة والتميــز ،وتحمــي كرامتنــا
وعززنــا وصولنــا مــن خــال وســائل اإلعــام الرئيســية اإلنســانية وتحافــظ عليهــا.
ووســائل التواصــل االجتامعــي باللغتــن العربيــة
نادية حجاب
واإلنجليزيــة ومــن خــال ترجــات تطوعيــة لتحليالتنا
رئيسة مجلس اإلدارة
إىل الفرنســية واإليطاليــة واإلســبانية واألملانيــة ،وبنينــا
قاعــد ًة مؤسســية صلبــة ،وارتفــع طاقــم الشــبكة
إىل مثانيــة موظفــن بــدوام كامــل وجــزيئ ،ووضعنــا
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اســتيالء إرسائيــل عــى خطــاب الضحيــة القائــم عــى الحقــوق يقتــي
مشــارك ًة ورداً أكــر فاعليــة للرســميني الفلســطينيني والنخــب السياســية
والناشــطني لفضــح حقيقــة الحملــة الدعائيــة اإلرسائيليــة واســتثارة
الدعــم الــدويل لفلســطني
دينا مطر
االخبار

التحليل لتحفيز استراتيجيات ناجحة
تتســم تحليــات الشــبكة يف مجــال السياســات
بارتباطهــا باألحــداث الجارية واســترشافها للمســتقبل،
وهــذا ُيكِّننــا مــن تنــاول أهــم القضايــا الراهنــة
وضــان صالحيــة التوصيــات السياســاتية املبنيــة عــى
األدلــة والحجــج ملــدة طويلــة بعــد نرشهــا .تســعى
الشــبكة أيضً ــا إىل التقــدم يف النقــاش حــول القضايــا
الرئيســية ألجــل املســاهمة يف صياغــة السياســة
والخطــاب الســائد.
نــرت الشــبكة يف  2017سلســل ًة مــن األوراق
السياســاتية التــي هدفــت إىل إعــادة تأطــر الروايــة
الفلســطينية إلثــراء عمليــة صنــع السياســات .ومــن
تلــك األوراق «الحديــث عــن فلســطني »،التــي تناقــش
5

األطــر املختلفــة التــي ميكــن تطبيقهــا عــى الــراع
الفلســطيني وتخلُــص إىل أن األبرتهايــد هــو اإلطــار
األنســب اســراتيج ًيا يف املســعى مــن أجــل إنهــاء
االســتعامر وتقريــر املصــر .ويف «تحقيــق حــل الدولــة
الواحــدة يقتــي العمــل عــى حــل الدولتــن» تدعــو
الكاتبــة إىل تركيــز الروايــة عــى الحريــة والعدالــة
واملســاواة (أهــداف حركــة املقاطعــة وســحب
االســتثامرات وفــرض العقوبــات) مــن أجــل تأكيــد
رؤيــة الفلســطينيني اإليجابيــة نحــو املســتقبل .ويف
«مراجعــة تعريفــات الفصــل العنــري» يــرى الكاتبــان
كنظــام
أن عــى الفلســطينيني النظــ َر إىل األبرتهايــد
ٍ
للرأســالية العنرصيــة وليــس فقــط التمييــز العنــري.
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تناولــت تحليــات الشــبكة أيضً ــا الذكــرى املئويــة كالدعــم العاملــي املتنامــي لحقوقهــم  -لنيــل حريتهــم.
لوعــد بلفــور والذكــرى الخمســن لحــرب 1967
بهــدف التأمــل يف املــايض واســترشاف املســتقبل .تناولــت العناويــن يف العــام  2017جهــود املصالحــة
ق َّدمــت الحلقــة النقاشــية «الخيــارات غــر املطروقــة» بــن فتــح وحــاس ،وقــد عرضــت الشــبكة ســياق
للمحللــن فرصـ ًة للتفكــر يف املســارات املختلفــة التــي املصالحــة وتقييمهــا مبــا يف ذلــك تحليــل عـ ّـا إذا كان
كان ميكــن للفلســطينيني أن يأخذوهــا ،والســتخالص بوســع املصالحــة أن «تنقـ َذ املــروع الوطنــي ».بحث
الــدروس مــن أجــل املســتقبل .ويف «املــايض هــو حارض املحللــون كذلــك يف «مزالــق املصالحــة »...و«سياســة
الفلســطينيني »،تناقــش الكاتبــة معاملــ َة بريطانيــا عبــاس قصــرة النظــر إزاء غــزة ».هيمنــت قــرارات
للفلســطينيني عــر العقــود املاضيــة .ويف «تتبــع الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب عــى عناويــن
اتجاهــات القضيــة الفلســطينية »،يســتعرض الكاتبــان األخبــار ،وال ســيام اعرتافــه بالقــدس عاصمـ ًة إلرسائيــل
الخمســن ســن ًة املاضيــة منــذ  ،1967ويشــران إىل وعزمــه نقـ َـل الســفارة األمريكيــة إليهــا .ويف «فــرض
أنــه بالرغــم مــن أن القضيــة الفلســطينية عــادت مــن الســام» و«ترامب...ومســتقبل فلســطني» و«خيــارات
بعــض النواحــي إىل وضعها الســابق لحــرب  ،1967فإنه الفلســطينيني »،يصــف خــراء الشــبكة كيــف أن
مــا يــزال بوســع الفلســطينيني أن يحشــدوا املــوارد  -خطــوة ترامــب متثِّــل ذروة السياســة األمريكيــة
6
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املســتمرة عــى مــدى عقــود ،ويتناولــون تأثريهــا يف
والســبل املتاحــة للمجتمــع املــدين
النضــال الوطنــيُ ،
تحليــا
ً
مــن أجــل املــي قد ًمــا .ويف  ،2018نرشنــا
يُبــن كيــف دعــم ترامــب «حملـ َة الضــم اإلرسائيليــة»
وال ســيام يف القــدس الرشقيــة.
اســتمرت الشــبكة يف تكثيــف تغطيتهــا وتواصلهــا مــن
خــال إنتــاج مذكِّـرات سياســاتية تســتهدف الصحفيني
وصنــاع السياســات حــول مواضيــع مــن قبيــل «خطــة
ُ
والســبل املتاحــة
الصــن الجديــدة» لحــل الــراعُ ،
َــا وقعــت
«لتجــاوز ثنائيــة» الحلــول الراهنــة .ول َّ
أحــداث ذات أهميــة بالغــة للفلســطينيني ،جمعــت
الشــبكة تحليــات مهمــة مــن منشــوراتها الســابقة
ووضعتهــا يف ســياق محــوري «تحــت املجهــر»
لتســليط الضــوء عــى تلــك القضايــا ،مثــل «التنســيق
األمنــي الفلســطيني اإلرسائيــي» يف أعقــاب اغتيــال
الناشــط الفلســطيني والقائــد الشــبايب باســل
األعــرج ،و«منظمــة التحريــر الفلســطينية والتمثيــل
الفلســطيني» عندمــا تــر ّدت صحــة رئيــس الســلطة
الفلســطينية محمــود عبــاس.

وهــم يســتغرقون الوقــت الــذي يحتاجونــه وينــرون
تحليالتهــم طــوال مراحــل العمليــة .يُعنــى هــذان
الفريقــان مبوضوعــن رئيســيني أطلقتهــا الشــبكة يف
 2017وســتجني مثارهــا يف  ،2018املوضــوع األول
هــو القيــادة الفلســطينية واملســاءلة والثــاين هــو
ـاس كذلــك
الروايــة والخطــاب .وضَ عــت الشــبك ُة األسـ َ
لدراســ ٍة مرجعيــة ســتنفذها يف  2018وســركز فيهــا
عــى أبعــاد منظمــة التحريــر الفلســطينية التــي قلَّــا
يطالهــا النقــاش.
ط َّبقــت الشــبكة يف العــام  2017أدا ًة جديدة لتشــجيع
الفلســطينيني وغريهــم حــول العــامل عــى االنخـراط يف
عمليــة تطويــر السياســات .تنطــوي فكــرة هــذه األداة
عــى اســتخدام اإلنرتنت الســتضافة «مخترب سياســات»
شــهري مــع خــراء مــن الشــبكة ملناقشــة األفــكار
واملقاربــات املختلفــة وإتاحــة الفرصــة للمتابعــن
لطــرح األســئلة .يهــدف مختــر السياســات إىل إث ـراء
الفكــر بشــأن فلســطني والفلســطينيني والوصــول إىل
جمهــور أوســع مـ ّـا ميكــن الوصــول إليــه شــخصياً أو
مــن خــال املــواد املطبوعــة.

وباإلضافــة إىل ذلــك ،وضَ عــت الشــبكة يف 2017
األســاس ألعضــاء الشــبكة لتطويــر اســراتيجية
َ
وسياســة مشــركة ،حيــث طورنــا الفكــرة لفريقــن
سياســاتيني  -الفريــق السياســايت هــو آليــة جديــدة
توالــف بــن الخـراء حيثــا كانــوا لوضــع اسـراتيجية
ملقاربــة القضايــا الرئيســية مــن منظــور سياســايت،
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ـب الرتكيـ ُز يف التســوية النهائية للنزاع الفلســطيني–
ينبغــي أال ينصـ َّ
اإلرسائيــي عــى خيــاري حــل الدولتــن أو حــل الدولــة الواحــدة،
فجـ ّـل النضــال الفلســطيني يف نهايــة املطــاف يجــب ان يهــدف اىل
التحــرر مــن االســتعامر
عاصم خليل
صحيفة القدس
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الفريق السياساتي العامل في الشبكة
تضــم الشــبكة ذات املائتــي عضــو تقري ًبــا فريقًــا
صغـ ًرا وفعــاالً يُنتــج التحليــات ويدعــم منــو املنظمــة
وتَطورهــا .ومــن األركان الرئيســية يف هــذا الفريــق
ـج الزميــل السياســايت الــذي تنفــذه الشــبكة منــذ
برنامـ ُ
ثــاث ســنوات .يســاهم الزمــاء السياســاتيون يف رفــد
تحليــات الشــبكة ،ويحرصــون كذلــك عــى وصولهــا
إىل صنــاع السياســات واملجتمــع املــدين .ويف العــام
 ،2017حلَّــت الزميلتــان زينــة اآلغــا ويــارا هــواري
محـ َّـل الزميــل السياســايت يف الواليــات املتحــدة ،طــارق
بقعــوين ،والزميلــة السياســاتية يف فلســطني ،نــور عرفــةُ .دعيــت نــور للمشــاركة يف محافــل دوليــة يف فيينــا
ومدريــد .وشــاركت يف جلســة الشــبكة النقاشــية
الشبكة يف فلسطني...
للحديــث عــن  50عا ًمــا مــن االحتــال والتــي
ُعقــدت يف مؤسســة كارنيغــي يف واشــنطن بتنظيــم
دشَّ ــنت الشــبكة حضورهــا يف فلســطني بإطــاق مــن الزميــل السياســايت يف الواليــات املتحــدة طــارق
برنامــج الزميــل السياســايت يف َ .2015خلَفــت نــور بقعــوين ،وضمــت الجلسـ ُة أيضً ــا املحللــة السياســاتية
عرفــة طــارق دعنــا يف أواخــر  2015كزميلــة سياســاتية يف الشــبكة نــورا عريقــات ،وأدارهــا خالــد الجنــدي
حتــى أيلول/ســبتمرب  .2017ويف هــذه الفــرة ،أنتجــت مــن مؤسســة بروكينغــز.
تحليـ ًـا مرجع ًيــا لالقتصاد الســيايس  -بدائــل بروتوكول
باريــس  -وق ّدمــت الدعــم لتحليــل سياســايت حــول كتبــت نــور مقــاالت رأي عديــدة لوســائل إعالميــة دولية
«النضــال الفلســطيني مــن أجــل الحقــوق الرقميــة» ومحليــة .كتبــت يف صحيفــة الجارديــان عــن القــدس،
ارتكــز إىل حلق ـ ٍة نقاشــية حــول «االحتــال الرقمــي» ويف الجزيــرة عــن االقتصــاد الفلســطيني والقــدس،
التــي نظَّمتهــا رشيكتنــا مؤسســة هايرنيــش بــول وكتبــت يف مؤسســة كارنيغــي عــن اغــراب الشــباب
واملركــز العــريب لتطويــر اإلعــام االجتامعــي (حملــة) .الفلســطيني .وأطلَّــت يف مقابــات إعالميــة عــى شاشــة
هيئــة اإلذاعــة الربيطانيــة وإذاعتهــا ،وغريهــا.
ق َّدمــت نور خرباتها ومشــورتها للمســؤولني الفلســطينيني
ومؤسســات البحــث والفكــر الفلســطينية واملجتمــع تولَّــت يــارا هــواري دو َر الزميلــة السياســاتية يف

املــدين الفلســطيني واملجتمــع الــدويل .والتقــت ،عــى
ســبيل املثــال ،بدبلوماســيني مــن اململكــة املتحــدة
وفرنســا والنمســا والســويد واالتحــاد األورويب والواليــات
املتحــدة واألمــم املتحــدة ،وشــاركت يف حلقــات عمــل
نظمتهــا مؤسســة كارنيغــي ،وصنــدوق النقــد الــدويل،
ومؤسســة التعــاون ،والجمعيــة الفلســطينية األكادمييــة
للشــؤون الدوليــة ،وجامعــة القــدس ،ومركــز كارتــر،
ومركــز مــن يربــح (.)Who Profits
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فلســطني يف أيلول/ســبتمرب  ،2017ومــا لبثــت أن
نــرت تحليــاً سياســاتيًا يف ترشيــن الثاين/نوفمــر
حــول وضــع الفلســطينيني املواطنــن يف إرسائيــل
وتجربتهــم مــع األبرتهايــد مــن الداخــل .ويف ســياق
كتابــة هــذا التحليــل ،ع ِملــت مــع خـراء وممثلــن من
املجتمــع املــدين ،ونظمــت حلقـ ًة نقاشــية مــع رشيــك
الشــبكة ،مركــز مســارات ،لنــر مــا توصلــت إليــه.
ويف مطلــع  ،2018أعـ َّدت يــارا تحليـاً سياســات ًيا حــول
ُســبل الفلســطينيني يف مقاومــة االســتيالء اإلرسائيــي
املســتمر عــى األرايض عــى جانبــي الخــط األخــر .نظَّمــت نــور ويــارا لقــاءات ألعضــاء الشــبكة يف
فلســطني ،وأدارتــا اجتامعــات مــع دبلوماســيني
رسعــان مــا أصبحــت يــارا جهــة اتصــال يقصدهــا وصحفيــن ومؤسســات فكريــة وبحثيــة.
التنمويــون والدبلوماســيون يف القــدس ورام اللــه.
 ...يف الواليات املتحدة
فالتقــت مبمثلــن مــن ســويرسا واالتحــاد األورويب يف
فلســطني ،وشــاركت يف حلقــة عمــل حــول املنــارصة
اســتمرت زمالــة طــارق بقعــوين يف الشــبكة منــذ 2016
يف االتحــاد األورويب بتنظيــم مــن منظمــة بروديرليــك
وحتــى نهايــة أيلول/ســبتمرب  ،2017عــ َّزز أثناءهــا

ديلــن البلجيكيــة غــر الحكوميــة ،وق َّدمــت عرضً ــا
أمــام جمعيــة وكاالت التنميــة الدوليــة ،وســاهمت يف
حلقــة عمــل عقدتهــا األونــروا يف اململكــة املتحــدة.
ومــا انفكــت يــارا توطِّــد العالقــات مــع الصحفيــن
يف فلســطني ،وكثــ ًرا مــا ت ُدعــى للتعقيــب وإجــراء
املقابــات .وهــي تكتــب مقــاالت رأي بانتظــام
لوســائل إعالميــة عديــدة مثــل الجزيــرة وميــدل
إيســت آي وصحيفــة القــدس ،وغريهــا.
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يف هارفــارد وشـ َ
ـارك فيهــا محللــو الشــبكة نــور جــودة
ودينــا عمــر وجهــاد أبــو ســامل .تحدثــت زينــة أيضً ــا
يف فعاليــة نظمتهــا مؤسســة املجتمــع املفتــوح يف
واشــنطن حــول احتــاالت ضــم الضفــة الغربيــة،
وأدارت حلقــ ًة نقاشــية ملمثــي األونــروا يف مقرهــم
يف نيويــورك.

نطــاق وصولــه ووصــول الشــبكة يف واشــنطن العاصمة
ومدينــة نيويــورك بينــا كان يعمــل أيضً ــا عــى إصــدار
تحليــات مرجعيــة .حظــي تحليلــه السياســايت «كيــف
توظِّــف إرسائيــل الغــاز» لتفــرض التبعيــة وتعــزز
باهتــام كبــر ،حيــث نُــر كمقالــة رأي
التطبيــع
ٍ
باللغــة العربيــة يف جريــدة األخبــار ،وكمقالـ ٍة رئيســية
يف «ذا بالســتاين كرونيــكل» والتحالــف مــن أجــل
كتــب طــارق أيضً ــا مقــاالت رأي واصلــت زينــة إنجــازات طــارق عــى صعيــد التواصل،
العدالــة املائيــة.
َ
لوســائل إعالميــة رئيســية عديــدة مثــل ذا هيــل ،حيــث عقــدت اجتامعــات متابعــة مــع ممثلــن
عــن مجتمــع السياســات ،وفتحــت يف العــام 2018
الجزيــرة اإلنجليزيــة ،ذا جارديــان ،ذا نيشــن.
قنــوات جديــدة للعمــل مــع منظمــة العفــو الدوليــة
التقــى طــارق بأعضــاء مــن مجتمــع السياســات مرات يف الواليــات املتحــدة واملركــز العــريب ومركــز التقــدم
عديــدة ،كممثلــن مــن مؤسســة كارنيغــي ومؤسســة األمريــي .واســتمرت يف توطيــد عالقــات الشــبكة
املجتمــع املفتــوح ومعهــد بروكينغــز ومؤسســة برشكائهــا يف املجتمــع املــدين مثــل معهــد الــرق
الســام يف الــرق األوســط وجامعــة جــورج واشــنطن األوســط للتفاهــم ،ومنظمــة الصــوت اليهــودي مــن
ومؤسســة أمريــكا الجديــدة .وباإلضافــة إىل تنظيــم أجــل الســام ،وصنــدوق األخــوة روكفلــر ،ومؤسســة
الجلســة النقاشــية حــول االحتــال املذكــورة أعــاه ،الســام يف الــرق األوســط ،والحملــة األمريكيــة
شـ َ
ـارك طــارق يف جلســة نقاشــية حــول غزة اســتضافها لحقــوق الفلســطينيني ،ومثَّلــت الشــبكة يف فعاليــات
معهــد الــرق األوســط .وتحــدث طــارق وناديــة اســتضافتها األمــم املتحــدة ،وجامعــة نيويــورك،
حجــاب يف اجتــاع األعضــاء الوطنــي ملنظمــة الصوت وجامعــة كولومبيــا ،ومؤسســة الســام يف الــرق
اليهــودي مــن أجــل الســام الــذي ُعقــد يف شــيكاغو ،األوســط ،والتحالــف مــن أجــل العدالــة املائيــة
حيــث ألقــى كلم ـ ًة أمــام الجلســة الرئيســية.
يف فلســطني ،ومركــز فلســطني ،ورابطــة دراســات
الــرق األوســط (ميســا) .وكانــت كذلــك املنســقة
اســتلمت زينــة اآلغــا مهــام الزميــل السياســايت مــن يف نيويــورك لعــدد مــن املوظفــن الزائريــن مــن
طــارق يف ترشيــن األول/أكتوبــر  ،2017ورسعــان منظــات املجتمــع املــدين يف فلســطني مثــل مؤسســة
مــا ُدعيــت للتحــدث أمــام محافــل عــدة ،كالجلســة الضمــر وفــرع الحركــة العامليــة للدفــاع عــن األطفــال
النقاشــية حــول مســتقبل غــزة التــي نظمتهــا املحللــة يف فلســطني ومؤسســة الحــق.
السياســاتية يف الشــبكة رنــدة وهبــة يف املؤمتــر العــريب
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تشــمل مســاهامت زينــة اإلعالميــة مقــاالت يف ذا
بروجريســيف بوســت وذا نيشــن (بالتشــارك مــع
ناديــة حجــاب) ،ومناقشــات عــى برنامــج ســبيكرتام
نيــوز ويب يب يس نيــوز أوار إكســرا ،والتــي ضمــت
أيضً ــا املحلــل يف الشــبكة معــن ربــاين.

حجــاب ملناقشــة إعــادة تأطــر الروايــة يف إحــدى
الجلســات التــي نظمهــا مركــز فلســطني ومناقشــة
التيــه الســيايس الفلســطيني يف إحــدى الجلســات
التــي نظمتهــا مؤسســة أمريــكا الجديــدة وترأســتها
زميلــة املؤسســة زهــا حســن.

اســتفاد طــارق وزينــة كث ـ ًرا مــن الربنامــج اإلعالمــي
التدريبــي الــذي نظمــه معهــد الــرق األوســط
للتفاهــم والــذي ركَّــز عــى تطويــر مهــارات الظهــور
التلفزيــوين واملشــاركة اإلعالميــة .وقــد ســاهم
الزميــان ،وأعضــاء آخــرون يف الشــبكة ،يف فريــق الــرد
الرسيــع التابــع ملعهــد الــرق األوســط للتفاهــم.

...يف أوروبا
اســتطاعت ناديــة حجــاب بفضــل موقعها االسـراتيجي
يف لنــدن أن تعــز َّز رشاكات الشــبكة مــع مجتمــع
السياســات واملجتمــع املــدين ،وأن تتحــدث يف محافـ َـل
سياســاتي ٍة متنوعــة وفعاليــات أهليــة عديــدة يف أوروبــا
وخارجهــا .وشــاركت ناديــة يف اجتامعــات عديــدة
ُعقــدت يف اململكــة املتحــدة لــرح وجهــات النظــر
الفلســطينية يف وزارة الخارجيــة والكومنولــث ووزارة
التنميــة الدوليــة ،وســاهمت يف فعاليــات نظَّمهــا
املجلــس األورويب للعالقــات الخارجيــة ،وتحدثــت يف
ُ
جلســة نقاشــية نظمتهــا مجموعــة أصدقــاء فلســطني
والــرق األوســط يف حــزب العــال الربيطــاين أثنــاء
انعقــاد املؤمتــر الســنوي للحــزب ،وألقــت كلم ـ ًة أمــام
حفــل العشــاء نصــف الســنوي الــذي تنظمــه منظمــة
العــون الطبــي للفلســطينيني ،وتحدثــت يف فعاليــة
كــرى نظمتهــا مجموعــة «فنانــون مــن أجل فلســطني»
يف اململكــة املتحــدة إلحيــاء مئويــة وعــد بلفــور.

هيــأ فريــق الشــبكة يف واشــنطن العاصمــة بجهــوده
املبذولــة يف  2017األرضي ـ َة لتنظيــم أســبو ٍع سياســايت
وتواصــي مكثف بواســطة زمالء الشــبكة السياســاتيني
يف الواليــات املتحــدة وفلســطني .وكان مــن بــن
فعاليــات األســبوع مؤمت ـ ٌر صباحــي يف كابيتــول هيــل
ُعقــد برعايــة الشــبكة ومنظمــة العفــو الدوليــة
ومؤسســة الســام يف الــرق األوســط وبــإدراة
الحملــة األمريكيــة لحقــوق الفلســطينيني .وتحدثــت
زينــة ويــارا ،إىل جانــب رائــد جــرار مــن منظمــة
العفــو الدوليــة ،أثنــاء الفعاليــة التــي أدارتهــا رئيســة
مؤسســة الســام يف الــرق األوســط الرا فريدمــان.
التحليــل الســيايس
َ
وعرضــت يــارا وزينــة أيضً ــا
الراهــن يف حلقــ ٍة نقاشــية مغلقــة يف مركــز التقــدم ســافرت ناديــة مــرات عديــدة إىل العــامل العــريب
االمريــي .وانضمــت إليهــا يف ذلــك األســبوع ناديــة انطالقًــا مــن قاعدتهــا يف لنــدن ،منهــا مــرة لتقديــم
عــرض يف حلقــة عمــل نظمتهــا مؤسســة كارنيغــي يف
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عـ َّـان (كــا ســاهمت يف املطبوعــة املنبثقــة عن هذه
الفعاليــة ،إىل جانــب مســاهمة نــور عرفــة وطــارق
دعنــا وهالــة الشــعيبي) ،ومــر ًة للمســاهمة يف أعــال
مركــز مســارات الفلســطيني .وباإلضافــة إىل ذلــك،
ســافرت ناديــة م ـرات عديــدة إىل الواليــات املتحــدة
لتعزيــز عالقــات الشــبكة بــركاء وداعمــن رئيســيني،
مبــن فيهــم العديــد مــن املذكوريــن آن ًفــا .وتحدثــت
أمــام املؤمتــر الســنوي للحملــة األمريكيــة مــن أجــل
الحقــوق الفلســطينية ،وقدمــت عروضً ــا عــر شــبكة
اإلنرتنــت ملنظمــة الصــوت اليهــودي مــن أجــل الســام
وألقــت كلمـ ًة يف مؤمتــر املنظمــة ،وتحدثــت يف املركــز
العــريب بواشــنطن العاصمــة ،وســاهمت يف عــروض
تقدمييــة ملؤسســة املجتمــع املفتــوح.

عــاء عــن بعثــة الرشطــة األوروبيــة يف الضفــة
الغربيــة أمــام منتــدى بلغـراد األمنــي ،وعــن املقاومــة
واالســتبداد أمــام املؤمتــر الســنوي لرابطــة دراســات
الــرق األوســط (ميســا) يف واشــنطن العاصمــة.

أحــاط عــاء صنــاع السياســات الفلســطينيني والفاعلني
يف املجتمــع املــدين الدويل بشــأن عســكرة املســاعدات
الفلســطينية ومتويــل املانحــن لفلســطني .وألقــى
محــارضات عامــة حــول الســام واملقاومــة وواقــع
الدولــة الواحــدة يف جامعتــي كوبنهاغــن وماملــو،
وشــارك يف ورشــة عمــل للخــراء حــول االحتــال يف
جامعــة كوبنهاغــن .وشــارك أيضً ــا يف ورشــة عمــل
للخــراء حــول أوروبــا واالحتــال يف كليــة لنــدن
لالقتصــاد ،ورشــة أخــرى نظمهــا مكتــب اإلســكوا يف
اســتطاع عــاء الرتتــر مــن موقعــه يف جنيــف أن بــروت حــول التحديــات اإلقليميــة العربيــة املرتبطــة
يتحــدث يف فعاليــات عامــة واجتامعــات خــراء بالــراع.
ُعقــدت يف أوروبــا والواليــات املتحــدة واملنطقــة
...ويف العامل العريب
العربيــة ،حيــث ألقــى محــارضة يف جامعــة جــورج
أوغســت (غوتنغــن ،أملانيــا) ،ومحــارضة يف معهــد
حرصــت الشــبكة منــذ تأسيســها عــى حضورهــا يف
العلــوم السياســية (باريــس ،فرنســا) ،وق ـ َّدم عروضً ــا
العــامل العــريب خــارج فلســطني .فدأبــت عــى نــر
يف مركــز جنيــف للسياســات األمنيــة وأمــام املؤمتــر
كامــا باللغــة العربيــة كــا اإلنجليزيــة،
ً
محتواهــا
الســنوي للرابطــة الدوليــة للدراســات املنعقــد يف
وهــي تســعى جاهــد ًة ليكــون نصــف أعضــاء الشــبكة
بالتيمــور بالواليــات املتحــدة .وأطل ـ َع عــاء صانعــي
عــى األقــل مــن املقيمــن يف فلســطني واملنطقــة
سياســات رفيعــي املســتوى يف باريــس عــى القضايــا
العربيــة (انظــر القســم  3أدنــاه).
األمنيــة والسياســية يف فلســطني ،وطــرح أبحاثــه
املتعلقــة باملســاعدات الدوليــة عــى صانعــي اســتحدثت الشــبكة أيضً ــا برنام ًجــا لتطويــر مقــاالت
سياســات نرويجيــن .وباإلضافــة اىل ذلــك ،تحــدث الــرأي التــي يكتبهــا أعضاء الشــبكة ونرشها يف وســائل
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إعالميــة عربيــة مثــل جريــدة األخبــار ،والقــدس،
والعــريب الجديــد ،والجزيــرة ،ووكالــة معــا اإلخباريــة،
وغريهــا (انظــر القســم  .)4عــ َّزز هــذا الجهــد مــن
حضــور الشــبكة يف العــامل العــريب ،وقـ َّدم محلليهــا إىل
جمهــور جديــد وعريــض .عملــت الشــبكة أيضً ــا مــع
أعضائهــا الناطقــن بالعربيــة كلغتهــم األم لرتجمــة
مقاالتهــم وتحليالتهــم ونرشهــا يف وســائل اإلعــام
اإلنجليزيــة.
توســع برنامجهــا للزمــاء
تنــوي الشــبكة أن ِّ
السياســاتيني يف البلــدان العربيــة ،وال ســيام لبنــان
واألردن والكويــت ،لِــا لذلــك مــن أهميــة تنبــع
مــن الــدور الرئيــي الــذي يضطلــع بــه زمــاء
15

الشــبكة السياســاتيون ضمــن املنظمــة يف الوقــت
الراهــن ،حيــث يتبــؤون موق ًعــا يؤهلهــم للتواصــل
مــع مجتمــع السياســات واملجتمــع املــدين ووســائل
كل يف مكانــه ،باإلضافــة إىل عملهــم عــى
اإلعــامٌ ،
إنتــاج تحليــات قامئــة عــى األدلــة والرباهــن .وبوســع
الزمــاء السياســاتيني كذلــك أن يقدمــوا الدعــم
ألعضــاء الشــبكة كــا ذُكــر آنفًــا ،وأن يســاهموا يف
مواقــف الشــعب الفلســطيني وأراءه ،عــى
ايصــال
َ
اختــاف مكوناتــه ،إىل باقــي أعضــاء فريــق الشــبكة.
وهــذا مي ِّكــن املنظمــة مــن إنتــاج تحليــات شــاملة
تســتوعب الفلســطينيني تحــت االحتــال وداخــل
إرسائيــل ويف الشــتات أيضً ــا.
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بذريعــة تحقيــق االســتقرار وتجنــب الفــوىض والفلتــان األمنــي،
ازدادت ســلطوية الســلطة الفلســطينية وقمعيتهــا ،واســتخدمت
أجهزتهــا األمنيــة لتقويــة نفوذهــا وســيطرته
عالء الرتتري
العريب الجديد

شبكة ذات تغطية عاملية
وصــل عــدد أعضــاء الشــبكة يف نهايــة العــام  2017ويف لبنــان  ،6%بينــا تــوزع الباقــون يف أوروبــا والعامل
اىل  175محل ـاً سياســاتيًا ،بزيــادة قدرهــا  12%عــن العــريب ،وقلــة يف أس ـراليا وأمريــكا الالتينيــة.
العــام  .2016وكثـ ٌر مــن أعضائهــا ال ُجدد مــن املحللني
مجــال أساســ ًيا مــن
ً
الشــباب ،وهــذا مينحهــم منصــ ًة عامليــة إلظهــار يرتكــز أعضــاء الشــبكة يف 12
قدراتهــم وفرصـ ًة للعمــل مــع الباحثــن الكبــار .ومــن مجــاالت الخــرة .بلغــت نســبة الخ ـراء يف الشــؤون
املتوقــع أن تواصــل الشــبكة منوهــا يف  ،2018وســوف السياســية واملفاوضــات  ،28%والخــراء يف الدعــوة
نواصــل ســعينا كذلــك لتحقيــق التكافــؤ بــن الجنســن واملنــارصة السياســية والنشــاط واملجتمــع املــدين
ضمــن الشــبكة ،حيــث تبلــغ حال ًيــا نســب ُة اإلنــاث  ،18%والخ ـراء يف مجــال حقــوق اإلنســان والقانــون
الــدويل والقانــون العــام  ،18%والخــراء يف التنميــة
والذكــور فيهــا  45%و 55%عــى التــوايل.
االقتصاديــة واالقتصــاد الســيايس  .16%وكمثــالٍ
اتســع حضــور الشــبكة أكــر يف العــام  ،2017ليصــل يوضــح مــدى تغطيــة الشــبكة وتنوعهــا ،نشــر إىل أن
 20بلــ ًدا يف ســت قــارات .وبلغــت نســبة األعضــاء تحليالتنــا املنشــورة يف  2017كانــت مــن إنتــاج 33
املتواجديــن يف فلســطني التاريخيــة نحــو  ،33%ويف خبــر سياســايت مــن  10بلــدان يف  6مناطــق.
الواليــات املتحــدة  ،28%ويف اململكــة املتحــدة ،14%
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عــى الرغــم مــن االنتصــارات الرمزيــة الداعمــة لفلســطني يف
أروقــة األمــم املتحــدة ،يواصــل الفلســطينيون الذيــن يعيشــون
تحــت االحتــال اإلرسائيــي ويف الشــتات دفــع مثــن اإلس ـراتيجية
الفاشــلة لقيادتهــم
اسامة خليل
الجزيرة
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ً
شمال وجنو ًبا
التواصل والتأثير،
اســتمرت الشــبكة يف  2017ومطلــع  2018يف تأديــة
دورهــا كصــوت فلســطيني رائــد يف مجــال السياســات
يف وســائل اإلعــام الدوليــة ،حيــث نرشنــا  80مقالــة
رأي يف العديــد مــن وســائل اإلعــام حــول العــامل43 ،
منهــا باإلنجليزيــة و 37بالعربيــة .ونُــرت مقــاالت
أعضــاء الشــبكة باللغــة اإلنجليزيــة ولغــات غربيــة
أخــرى يف وســائل إعالميــة مثــل الجارديــان ،والجزيــرة
اإلنجليزيــة ،وذا نيشــن ،وفوريــن أفــرز ،وذا هيــل،
ودويتشــه فيليــه ،وهــاف بوســت ،ومطبوعــات
ووســائل إعالميــة أخــرى .ونُــرت تحليالتهــم باللغــة
العربيــة يف الجزيــرة ،والقــدس ،والعــريب الجديــد،
واألخبــار ،ورأي اليــوم.

وباإلضافــة إىل ذلــك ،اســتمرت املواقــع اإلخباريــة
واملجموعــات التضامنيــة يف اســتخدام مواردهــا
لرتجمــة محتــوى الشــبكة إىل لغــات أخــرى كالفرنســية
واإلســبانية واإليطاليــة واألملانيــة .واســتند الصحفيــون
كذلــك إىل الخـرات املتنوعــة ملحلــي الشــبكة يف كتابة
مــا يزيــد عــى  70مقالــة يف وســائل إعالميــة عديــدة
منهــا يب يب يس ،وذا أتالنتــك ،وبلومبــرغ ،وفايــس.
وإىل جانــب هــذه الطائفــة مــن املصــادر اإلخباريــة،
استشــهدت أكــر مــن  15مجلــة أكادمييــة عــى مــدار
العــام مبــا يزيــد عــى  20مقالــة تحليليــة أصليــة
للشــبكة .ومــن تلــك املجــات األكادمييــة ،عــى ســبيل
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املثــال ال الحــر ،املجلــة الدوليــة للدراســات الثقافية،
وتقريــر واشــنطن لشــؤون الــرق األوســط ،ومجلــة
بـراون للشــؤون الدوليــة ،ومجلــة أخالقيــات األعــال،
ومجلــة نيــو انغالنــد للسياســة العامــة.
اتســع حضــور الشــبكة الرقمــي أيضً ــا يف العــام ،2017
إذ ازداد عــدد زوار موقعنــا اإللكــروين بنســبة 7%
عــى مــدار العــام ،وازداد عــدد املعجبــن بصفحتنــا
عــى فيســبوك بنســبة  ،17%وازداد عــدد متابعينــا
عــى موقــع تويــر بنســبة .32%

إن حضورنــا املتنامــي يف وســائل اإلعــام واملجــات
البحثيــة ووســائل التواصــل االجتامعــي عــى
اختالفــات وتنوعهــا يعــزز مكانــة الشــبكة كناطــق
سياســايت فلســطيني رائــد عــى الصعيــد العاملــي.
واألهــم مــن ذلــك هــو أن ظهورنــا عــر هــذه
املحافــل واملنتديــات يســاعد يف إبـراز وجهــات النظــر
الفلســطينية يف النقاشــات الدوليــة حــول الشــأن
الفلســطيني ،ويســاعد أيضً ــا يف تشــكيل فهــم الشــارع
للظــروف والسياســات الفلســطينية التــي تؤثــر يف
كفــاح الفلســطينيني مــن أجــل تقريــر املصــر.

وللســنة الخامســة عــى التــوايل ،حافظــت الشــبكة
عــى حضورهــا ضمــن فئــة «أفضــل شــبكة بحثيــة
وفكريــة» عــى مــؤرش مراكز الفكــر العامليــة (Global
 ،)Go To Think Tankوتبــوأت املركــز الســادس
والثالثــن مــن أصــل  85مؤسســة .وتقدمــت الشــبكة
عــى مؤسســات بحثيــة وفكريــة مرموقــة مــن قبيــل
شــبكة األمــن والعالقــات الدوليــة (ســويرسا) ،ومركــز
برشــلونة للشــؤون الدوليــة (إســبانيا) ،ومنظمــة
الشــفافية الدوليــة (أملانيــا) .ولتصنيــف هــذا العــام
أهمي ـ ٌة خاصــة نظ ـ ًرا لدخــول نحــو  1,000مؤسســة
فكريــة وبحثيــة جديــدة يف قاعــدة بيانــات مؤسســات
البحــث والفكــر العامليــة يف  ،2017والتــي باتــت تضــم
 7,000مؤسســة .وضمــن فئــة أفضــل شــبكة بحثيــة
وفكريــة لهــذا العــام ،كانــت الشــبكة ومؤسســة
واحــدة أخــرى فقــط تختصــان بالقضايــا التــي تهــم
العــامل العــريب.
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حلت الشبكة يف املركز  36ضمن «فئة
أفضل شبكة بحثية وفكرية» يف تقرير
مؤرش مراكز الفكر العاملي لعام 2017
 67%من محتوى الشبكة نرش يف لغات
عاملية اخرى غري العربية واإلنكليزية

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

شهدت مواقعنا الرقمية زيادة بنسبة
 56%يف عدد الزيارات واملتابعات
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البناء املؤسسي وداعمونا األفاضل
جمعنــا يف العــام  2017تربعــات مــن األفــراد أعــاه مبــا ال يــزال يُعــ ُّد ميزانيــ ًة متواضعــة لشــبك ٍة
واملنظــات بلغــت  266,000دوالر أمريــي ،ووقعنــا عابــرة للحــدود الوطنيــة بهــذا الحجــم والطمــوح.
اتفاقيــة ملنحــة مؤسســية جديــدة قيمتهــا 150,000
دوالر لعامــي  .2019-2018وع ِملنــا عــى تنويــع إن قــوة تحليالتنــا ورصانتهــا واتســاع نطــاق وصولنــا
دعــم أكــر ورشكا َء
مصــادر متويلنــا ،فأطلقنــا حمل ـ ًة للتمويــل الجامعــي وتغطيتنــا ُيكِّننــا مــن اجتــذاب ٍ
بدعــم مشــكور مــن مؤسســة بنــاء فلســطني أكــر يف  ،2018ويعــز ُّز جهودنــا يف إعــاء األصــوات
( )BuildPalestineللمســاعدة يف متويــل مختــر الفلســطينية يف مجــال السياســات .ونحــن نشــكر
السياســات .ونجحــت الحملــة يف جمــع  21,000داعمينــا ورشكاءنــا جمي ًعــا عــى مســاهامتهم الطيبــة،
ونــورد أســاءهم يف القامئــة أدنــاه .فبتمكيننــا مــن
دوالر ،وهــو أكــر مــا هدفنــا إىل جمعــه.
اســتدامة وتوســيع حيــز النقــاش والتحليــل حــول
ونحــن عازمــون عــى تنويــع مصــادر متويلنــا أكــر السياســات واالســراتيجيات البديلــة التــي يصوغهــا
كل تــر ٍع مســاهم ًة
ســع ًيا لتعزيــز عنــر االســتدامة .ويف هــذا الســياق ،الفلســطينيون وحلفاؤهــم ،يغــدو ُّ
نعــرب عــن امتناننــا العميــق للفنــان الفلســطيني يف املســعى النبيــل مــن أجــل الحريــة والعدالــة
كــال بُالّطــة الــذي يعكــف عــى إصــدار طبعــة واملســاواة.
خصيصــا للشــبكة ،والتــي
فاخــرة عــى الحريــر
ً
ســيوقِّعها ويُرقِّمهــا ويســتخدمها لدعــم جهــود
الشــبكة يف جمــع التربعــات .ومــن املقــرر أن يكتمــل
العمــل عــى الطبعــة يف أيلول/ســبتمرب .2018
ُ
وال بــد مــن إبــراز مســاهامت أعضــاء الشــبكة.
فــا انفــك املحللــون السياســاتيون يف الشــبكة،
منــذ تأسيســها وحتــى أواخــر  ،2017يســاهمون
بتحليالتهــم وتعقيباتهــم السياســاتية ومقاالتهــم دون
مقابــل ،وهــذا يؤكــد تفــاين متطوعــي املنظمــة ومــدى
إخالصهــم .إن تفانيهــم وتفــاين طاقــم العمــل يف
الشــبكة هــو مــا ميكننــا مــن تحقيــق النتائــج املذكورة
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املانحون الرئيسيون
عبد املحسن القطان
جون وهرنيتا غوليت
سايل تيمبسون
كامل بُ ّلطة
ِفريد حديد
زينة جردانة
نبيل القدومي
املؤسسات املانحة
مؤسسة املجتمع املفتوح
املؤسسة السويرسية للتنمية
صندوق روكفلر براذرز
مؤسسة حسيب الصباغ
مؤسسة هايرنيش بول
مؤسسة السالم يف الرشق األوسط
املانحون الداعمون
جيفري أبرامز
مازن عرفات نومورا
سلمى حرب
زاهي خوري
صالح ياسني
باتريشيا آن آبرهام
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صبحي وميسون عيل
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 كالرك
سيندي وكريغ كوري
جانيت كريسلر
مروان درويش
جانيت دغنان
باربرا دريسكول
جوي دووركني
أحمد األطرش
طارق امطريه
جيمز فارس
جان-بيرت فالك
إبراهيم فريحات
جوزيف فورلو
مايكل غارس
أليسون جليك
شرينا غلوك
جويس جني
إلني هاكوبيان
أحمد حالق
دياال حمزة
زها حسن
دونا هيكس
نادية حجاب
بروس كاتز
أسامة خليل
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سليامن ق َّرش
مختار كوكايش
لورانس هاميلتون
ماريان هاليفي
مايكل هدسون
أنس قطيط
أمجد عراقي
منال عيىس
رميي قنازع
بيرت الرسن
جون ماسون
دينا مطر
أبيغيل أيب صالح ميتزجر
فيصل مقدادي
بيرت ميلر
ريتشارد موريس
ميشيل موشابيك
سفيان محتسب
نورا ليسرت مراد
طوين ليتوينكو
نانيس موراي
جميل نخلة
جيكوب بيس
فيكتوريا بلوم
نيل ريتشاردسون
شريا روبنسون
سوسن سامرة

فيكتوريا سامز
روزماري صايغ
ليندا سايل
يوهان شار
مي صيقيل
هناء الشيخ
أنور شيخ
عالء الدين الش َّوا
جاكلني شون
بالل شوبيك
جابر سليامن
كاميليا الصلح
جوانا سربينغر
جوشوا ستاترش
كريستوفر ستون
دانيال سرتام
ليىل الطيبي
بينجامني ويد
تريي ويبري
لورا وايتهورن
جريميي ويلدرمان
لوري وود
ماري يلينيك
ليز زووب
رنا الزعبي
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مــن األهميــة مبــكان العمــل عــى إعــادة تعريــف الــراع يف
الوصــول إىل املــوارد الطبيعيــة والتحكــم بهــا ،وإعــادة تأطــره
ليكــون جــزءاً مــن النضــال الفلســطيني مــن أجــل الحريــة وتقريــر
املصــر
منى دجاين
القدس
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2020حقول الغاز قبالة غزة :نعم ٌة أم نقمة؟ فيكتور قطان .ورقة سياساتية ،نيسان/إبريل .2012
2121التغلــب عــى االتكاليــة ،وبنــاء اقتصــا ٍد مقــاوم ،عــاء الرتتــر ،ســامر عبــد النــور ،ســام بحــور .ورقــة
سياســاتية ،شــباط/فرباير 2012
2222خلع القناع عن املعونات بعد «أوراق فلسطني» ،سامر عبد النور .تعقيب ،آذار/مارس .2011
2323منوذج جديد للتنمية الفلسطينية ،سامر عبد النور .ورقة سياساتية كانون الثاين/يناير .2010
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القضايا السياسية
1.1فرض السالم :ترامب والفلسطينيون ،أسامة خليل .تعقيب 18 ،كانون األول/ديسمرب .2017
2.2ترامــب والقــدس ومســتقبل فلســطني ،نــور عرفــة ،دانــا الكــرد ،منــر نســيبة ،فيكتــور قطــان ،طــارق
بقعــوين .حلقــة نقاشــية 18 ،كانــون األول/ديســمرب .2017
3.3خيــارات الفلســطينيني بعــد قنبلــة ترامــب بشــأن القــدس ،ناديــة حجــاب .تعقيــب 26 ،كانــون األول/
ديســمرب .2017
4.4كيــف ميكــن لجهــود املصالحــة الفلســطينية أن تنقــذ املــروع الوطنــي؟ ،وجيــه أبــو ظريفــة .تعقيــب،
 28ترشيــن الثاين/نوفمــر .2017
5.5أبرتهايــد مــن الداخــل؟ الفلســطينيون املواطنــون يف إرسائيــل ،يــارا هــواري .ورقــة سياســاتية 23 ،ترشيــن
الثاين/نوفمــر .2017
 1006.6عــام عــى وعــد بلفــور :الخيــارات غــر املطروقــة ،زينــة اآلغــا ،جميــل هــال ،رشــيد الخالــدي ،نجوى
القطــان ،معــن ربــاين ،جابــر ســليامن ،ناديــة حجاب .حلقــة نقاشــية 2 ،ترشيــن الثاين/نوفمــر .2017
7.7مزالق املصالحة بني فتح وحامس ،خليل شاهني .مذكرة سياساتية 18 ،كانون األول/أكتوبر .2017
8.8خطــة الصــن الجديــدة لحــل الــراع الفلســطيني-اإلرسائييل ،زيــد الشــعيبي .مذكــرة سياســاتية14 ،
أيلول/ســبتمرب .2017
9.9السياسات األحق بجهود كوشرن ،زها حسن .مذكرة سياساتية 24 ،آب/أغسطس .2017
1010املقاربة “الالسياسية” ألزمة املياه يف فلسطني ،منى دجاين .ورقة سياساتية 30 ،متوز/يوليو .2017
1111غزة إىل أزمة إنسانية وسياسية أشد ،حيدر عيد ،آية ابو بشري .حلقة نقاشية 13 ،متوز/يوليو .2017
1212سياسة عباس قصرية النظر إزاء غزة ،طارق بقعوين .مذكرة سياساتية 6 ،متوز/يوليو .2017
1313ال للحديــث عــن وعــد بلفــور كأنــه تاريــخ :املــايض هــو حــارض الفلســطينيني ،يــارا هــواري .تعقيــب
سياســايت 27 ،حزيران/يونيــو .2017
1414تتبــع اتجاهــات القضيــة الفلســطينية منــذ العــام  ،1967ناديــة حجــاب ،معــن ربــاين .تعقيــب ،حزيران/
يونيو .2017
1515تجــاوز ثنائيــة الحــل :دولتــان ،دولــة واحــدة ،دولــة فاشــلة ،ال دولــة ،أمــل أحمــد .مذكــرة سياســاتية،
أيار/مايــو .2017
1616األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية :أمن َمن؟ ،عالء الرتتري .ورقة سياساتية ،أيار/مايو .2017
1717الحديــث عــن فلســطني :أي إطــار للتحليــل؟ أي أهــداف ورســائل؟ ،ناديــة حجــاب ،إنغريــد ج ـرادات
غاســر .تعقيــب ،نيســان/أبريل .2017
َ 1818من يط ِّهر َمن عرقيًا؟ :استيالء إرسائيل عىل الرواية الفلسطينية ،دينا مطر .تعقيب ،آذار/مارس .2017
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1919تعديل امليثاق :ما الذي قد يخدم حامس؟ ،بالل الشوبيك .مذكرة سياساتية ،شباط/فرباير .2017
2020ال تتخلوا عن الخط األخرض :نقطة ضعف إرسائيل ،نادية حجاب .تعقيب ،شباط/فرباير .2017
2121تحــول أمريــكا الالتينيــة إىل اليمــن :آثــاره عــى فلســطني ،سيســيليا باي ـزا .ورقــة سياســاتية ،كانــون
الثاين/ينايــر .2017
2222الدميقراطيــة الفلســطينية ممنوعــة ،أمــل أحمــد ،باســم الزبيــدي ،معــن ربــاين ،طــارق دعنــا .حلقــة
نقاشــية ،كانــون األول/ديســمرب .2016
2323فلســطني مــا بعــد عبــاس :الســيناريوهات املحتملــة واسـراتيجيات املواجهــة ،عــاء الرتتــر ،ديانــا بطــو،
هــاين املــري ،جميــل هــال ،جابــر ســليامن ،نــورا عريقــات ،ســام بحــور ،وجيــه ابــو ظريفــة .حلقــة
نقاشــية ،ترشيــن الثاين/نوفمــر .2016
2424الســلطة الفلســطينية :ســيناريوهات الوضــع الراهــن املقلقــة ،عاصــم خليــل .ورقــة سياســاتية ،ترشيــن
األول/أكتوبــر .2016
2525رمــق أوبامــا األخــر يف املســار الفلســطيني-اإلرسائييل ،فــادي قرعــان ،عمــر شــعبان ،ســام بحــور ،شــرين
صيقــي ،طــارق بقعــوين ،زهــا حســن .حلقــة نقاشــية ،متوز/يوليــو .2016
2626املحكمة الجنائية الدولية وفلسطني :عدالة مشكوك يف إحقاقها ،سارة قنرب .تعقيب ،متوز/يوليو .2016
2727أي قدس؟ املخططات اإلرسائيلية غري املعروفة ،نور عرفة .ورقة سياساتية ،أيار/مايو .2016
2828معارك األمعاء الخاوية الفلسطينية تتحدى احتكار العنف اإلرسائييل ،باسل فراج .تعقيب ،أيار/مايو .2016
2929االنتخابــات األمريكيــة ،والهجــات عــى الناشــطني ،وتغــر الخطــاب ،رشــيد الخالــدي .تعقيــب ،نيســان/
أبريل .2016
3030فلسطني يف بروباجاندا داعش اإلعالمية ،سمر بطراوي .تعقيب ،آذار/مارس .2016
3131الهوية والثقافة الوطنية وتفكك الحقل السيايس الفلسطيني ،جميل هالل .تعقيب ،آذار/مارس .2016
3232الخلط بني داعش وحامس وخطورته ،بالل الشوبيك .ورقة سياساتية ،شباط/فرباير .2016
3333تأمالت يف االسرتاتيجية الفلسطينية ،أمل أحمد .تعقيب ،شباط/فرباير .2016
3434فلســطني-إرسائيل :أوروبــا تغــرق يف مســتنقع الفشــل األمريــي ،مــوىس جريــس وســام بحــور .تعقيــب،
كانــون الثاين/ينايــر .2016
3535الشــباب الفلســطيني يثــور ،فهــل مــن دو ٍر لألحـزاب السياســية ،جــال جمعــة ،جميــل هــال ،نجمــة
عــي ،خليــل شــاهني ،جابــر ســليامن ،مريــم أبــو ســمرة ،بــال الشــوبيك ،عــاء الرتتــر .حلقــة نقاشــية،
ترشيــن الثاين/نوفمــر .2015
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3636اســمعوهم بــا مواربــة :مخططــات قــادة إرسائيــل ضــد الفلســطينيني ،ســاح ســبعاوي .تعقيــب،
ترشيــن األول/أكتوبــر .2015
3737البابــا فرانســيس والكنائــس األمريكيــة والحقــوق الفلســطينية ،غريــس ســعيد وجوانــا ســرينغر ،أيلــول/
سبتمرب .2015
3838العالقــات األمريكية-الفلســطينية بعــد اتفــاق إيـران ،معــن ربــاين ،ديانــا بطــو ،عــي أبــو نعمــة .حلقــة
نقاشــية ،أيلول/ســبتمرب .2015
قلق من إرسائيل ،مح َبطٌ من فلسطني ،نادية حجاب .تعقيب ،حزيران/يونيو .2015
3939االتحاد األورويب ٌ
4040فلســطني يف املحكمــة؟ التداعيــات غــر املتوقعــة للتقــايض أمــام املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،فالنتينــا
أزاروف .ورقــة سياســاتية ،نيســان/أبريل .2015
4141القامئــة املشــركة يف االنتخابــات اإلرسائيليــة :هــل وجــد الفلســطينيون ضالتهــم؟ ديانــا بطــو ،أســعد
غانــم ،نجمــة عــي .حلقــة نقاشــية ،آذار/مــارس .2015
4242حامس  :2015ثالثة تح ّديات جوهرية ،بالل الشوبيك .ورقة سياساتية ،شباط/فرباير .2015
4343يف القدسَ ،س ْت االستعامر «بالحرب الدينية» ،نور عرفة .ورقة سياساتية ،شباط/فرباير .2015
4444مــا بعــد املقارنــات باألبرتهايــد :نحــو إعــادة تأطــر النضــال الفلســطيني ،أيريــن كاليــس .تعقيــب،
كانــون الثاين/ينايــر .2015
4545تحــت الحصــار :ذكريــات لينينغـراد وواقــع غــزة ،آيــة بشــر ،اســتري رابابــورت .حلقــة نقاشــية ،كانــون
األول/ديســمرب .2014
4646منظمــة التحريــر الفلســطينية  /فلســطني :حــان الوقــت للتوقــف عــن املامطلــة ،ناديــة حجــاب ،ديانــا
بطــو .تعقيــب ،ترشيــن الثاين/نوفمــر .2014
4747بعــد حــرب غــزة ،أي مثــن لقطــاع األمــن يف فلســطني؟ صابريــن عمــرو ،عــاء الرتتــر .ورقــة سياســاتية،
ترشيــن األول/أكتوبــر .2014
4848تجفيف فلسطني :حرب إرسائيل املنهجية عىل املياه ،منى دجاين .ورقة سياساتية ،أيلول/سبتمرب .2014
4949أي مؤثرات تك ِّون فلسطينيي غزة؟ رندة فرح .تعقيب ،أيلول/سبتمرب .2014
5050أكرمــوا الضحايــا :تجنبــوا أخطــاء املــايض يف إعــادة إعــار غــزة ،عمــر شــعبان .ورقــة سياســاتية ،آب/
أغســطس .2014
5151حــق الفلســطينيني يف التعليــم :ضحيــة أخــرى للحــروب اإلرسائيليــة ،إميــي شــعالن ،ســامر عبــد النــور.
تعقيــب ،آب/أغســطس .2014
5252العملية اإلرسائيلية يف الضفة الغربية :الدواعي والعواقب ،معني رباين .تعقيب حزيران/يونيو .2014
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5353ما املعيق الندالع انتفاضة ثالثة؟ جميل هالل .تعقيب ،أيار/مايو .2014
5454الطُــرق املســدودة تحتــاج بدايــات جديــدة :حــق العــودة أســاس القضيــة وجوهرهــا ،رنــدة فــرح.
تعقيــب ،أيار/مايــو .2014
5555قيادة غري رشعية قادرة عىل التفريط بالحقوق ،زكريا سمور .تعقيب ،آذار/مارس .2014
5656مــا دور القانــون يف النضــال الفلســطيني مــن أجــل التحريــر؟ نــورا عريقــات .ورقــة سياســاتية ،آذار/
مــارس .2014
5757االنسحاب من املشاركة كاسرتاتيجية فلسطينية؟ حيدر عيد .تعقيب ،كانون األول/ديسمرب .2013
5858فلسطني من الرؤية إىل الواقع ،سام بحور .تعقيب ،ترشين الثاين/نوفمرب .2013
5959تفعيــل عضويــة فلســطني يف اليونســكو ،فالنتينــا أزاروف ،نضــال ســليامن .ورقــة سياســاتية ،ترشيــن
األول/أكتوبــر .2013
6060جــذور أوســلو :كيســنجر ،منظمــة التحريــر الفلســطينية ،وعمليــة الســام ،أســامة خليــل .ورقــة
سياســاتية ،أيلول/ســبتمرب .2013
6161شيطنة الفلسطيني مرصياً ،حيدر عيد .تعقيب ،آب/أغسطس .2013
6262تسخري القانون الدويل ملصلحة الفلسطينيني ،إنغريد جرادات غاسرن .تعقيب ،متوز/يوليو .2013
6363كيــف يصبــح للدولــة ســيادة؟ كميل منصور .ورقــة سياســاتية ،نيســان/أبريل  .2010أُعيــد نرشهــا يف
متوز/يوليــو .2013
مكب للنفايات ،دينا عمر .تعقيب ،حزيران/يونيو .2013
6464إرثُ أربع ِة أجيا ٍل فلسطينية ٌ
6565نقــاش مفتــوح حــول التمثيــل الفلســطيني ،رنــا بــركات ،معــن ربــاين ،دينــا عمــر ،فجــر حــرب ،هــاين
املــري ،أســعد غانــم ،ياســمني حاميــل ،عزيــزة الخالــدي .حلقــة نقاشــية ،أيار/مايــو.2013
6666ما وراء جنوب إفريقيا :فهم األبرتهايد اإلرسائييل ،سامر عبد النور .ورقة سياساتية ،نيسان/أبريل .2013
َ «6767مــن أنتــم؟» :منظمــة التحريــر الفلســطينية وحــدود التمثيــل ،أســامة خليــل .ورقــة سياســاتية ،آذار/
مــارس .2013
6868الســبيل إىل اســرداد الروايــة التاريخيــة الفلســطينية ،عــي أبــو نعمــه ،صالــح حجــازي ،إســاعيل
الخالــدي ،سيســييل سوراســي ،مانــدي ترينــر .حلقــة نقاشــية ،شــباط/فرباير .2013
6969اسرتداد الرواية التاريخية الفلسطينية ،جميل هالل .تعقيب ،كانون الثاين/يناير .2013
7070ما بعد غزة :التنسيق األمني والفلسطيني الجديد ،حيدر عيد .تعقيب ،كانون األول/ديسمرب .2012
7171تداعيات غزة ت ُضعف إرسائيل وتعزز القوميني ،نادية حجاب .تعقيب ،ترشين الثاين/نوفمرب .2012
7272الفلسطينيون يفرضون أصواتهم عىل عباس ،ليىل فرسخ .ورقة سياساتية ،ترشين الثاين/نوفمرب .2012
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7373ما الذي يجري حقًا يف معرب رفح؟ ليىل الحداد .تعقيب ،أيلول/سبتمرب .2012
7474الســاح النــووي اإلرسائيــي وعرقلــة املســعى األمريــي ملنــع انتشــار األســلحة النوويــة ،فيكتــور قطــان.
ورقــة سياســاتية ،متوز/يوليــو .2012
7575خمسة تساؤالت حول دمقرطة منظمة التحرير الفلسطينية ،توفيق حداد ،تعقيب ،أيار/مايو .2012
7676وجهــة نظــر تجــاه الجــدل الفلســطيني الدائــر حــول التمثيــل واملقاومــة والتحريــر ،ربــاب عبــد الهــادي.
تعقيب ،نيســان/أبريل .2012
7777البحــث عــن قيــادة ذات اسـراتيجية ،حيــدر عيــد ،ســاح ســبعاوي ،لبنــى قطامــي ،نــورا عريقات .حلقة
نقاشــية ،آذار/مارس .2012
7878البحــث عــن قيــادة ذات اس ـراتيجية تتجــاوز املفاوضــات العقيمــة ،نــورا عريقــات .ورقــة سياســاتية،
شــباط/فرباير .2012
ـب الــرأي العــام ،رشــيد الخالــدي .تعقيــب ،كانــون
رضا وترقُّـ ِ
7979تقويــم السياســة األمريكيــة بــن التعــذر حــا ً
األول/ديسمرب .2011
8080محكمــة راســل بشــأن فلســطني وقضيــة الفصــل العنــري ،فيكتــور قطــان .ورقــة سياســاتية ،ترشيــن
الثاين/نوفمــر .2011
8181ما هي الخطوة التالية بالنسبة لفلسطني؟ سامح سبعاوي ،تعقيب ،ترشين الثاين/نوفمرب .2011
8282الجغرافيــا السياســية يف تبــادل األرسى بــن إرسائيــل وحــاس ،ليــى الحــداد .تعقيــب ،ترشيــن األول/
أكتوبــر .2011
8383تبادل األرسى يساوي بني حامس وفتح ،معني رباين .تعقيب ،ترشين األول/أكتوبر .2011
8484الخطــوات املقبلــة للشــعب الفلســطيني بعــد تعطــل قيــام الدولــة ،ناديــة حجــاب .تعقيــب ،أيلــول/
سبتمرب .2011
8585يف أيلول وما بعده :من يتحدث باسمي؟ سامح سبعاوي .تعقيب ،أيلول/سبتمرب .2011
8686بلــوغ الربيــع الفلســطيني ،عــي أبــو نعمــه ،رنــا بــركات ،بشــارة دومــاين ،توفيــق حــداد ،جميــل هــال،
هــاين املــري ،مزنــة القطــو ،ويــل يومنــز .حلقــة نقاشــية ،آب/أغســطس .2011
8787مستقبل القدس :مدينة مقدسة أم مدينة مفتوحة؟ سليم متاري ،ورقة سياساتية ،متوز/يوليو .2011
8888دولــة فلســطني :ال ُحجــة مــن أجــل االعــراف والعضويــة يف األمــم املتحــدة ،فيكتــور قطــان .ورقــة
سياســاتية ،أيار/مايــو .2011
8989قراءة فلسطينية للربيع العريب ،جميل هالل .ورقة سياساتية ،أيار/مايو.2011
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9090إعالن استقالل بانتوستان ،حيدر عيد .تعقيب ،نيسان/أبريل .2011
9191إعــادة النظــر يف أشــكال املقاومــة ،ســام بحــور ،رنــا بــركات ،مــاري نـزال البطاينــة ،عــروب العابــد ،ناديــة
حجــاب ،فيكتــور قشــقوش ،أنيــس قاســم ،أســامة خليــل ،معــن ربــاين .حلقــة نقاشــية ،نيســان/أبريل .2011
«9292وثائق فلسطني »:تحليل بديل للتحرك ،نادية حجاب .تعقيب ،شباط/فرباير .2011
9393إمكانيــات غــر متحققــة :لجنــة فلســطني التابعــة لألمــم املتحــدة ،نــورا عريقــات .ورقــة سياســاتية،
كانــون الثاين/ينايــر .2011
9494االس ـراتيجيات لــو “نجحــت” املحادثــات ،عــي أبــو نعمــه ،نصــر عــاروري ،ديانــا بطــو ،مــاري ن ـزال
البطاينــة ،معــن ربــاين ،ســاح ســبعاوي .حلقــة نقاشــية 16 ،ترشيــن الثاين/نوفمــر .2010
9595خرافة الضغوط األمريكية ،أسامة خليل .ورقة سياساتية ،ترشين األول/أكتوبر .2010
9696ماذا لو «نجحت» محادثات السالم؟ نادية حجاب .ورقة سياساتية ،أيلول/سبتمرب .2010
9797غزة :الحصار املستمر ،حيدر عيد .تعقيب ،متوز/يوليو .2010
9898آن األوان الخطة البديلة ،معني رباين .ورقة سياساتية ،حزيران/يونيو .2010
9999املطالبة بحق تقرير املصري ،عيل أبو نعمة .ورقة سياساتية ،أيار/مايو.2010
10100مخاطر تجزأة السيادة ،ديانا بطو .تعقيب ،نيسان/أبريل .2010
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قضايا الالجئني
1.1البحــوث حــول الالجئــن الفلســطينينيَ :مــن يحــدد األجنــدة؟ ،أناهيــد الحــردان .تعقيــب ،نيســان/أبريل
.2017
2.2الفلســطينيون والحــرب الســورية :بــن الحيــاد واملعارضــة ،ســمر بطـراوي .ورقــة سياســاتية ،كانــون الثــاين/
يناير .2017
أسلوب إرسائييل جديد وخطري لرتحيل املقدسيني ،منري نسيبة .تعقيب ،نيسان/أبريل .2016
3.3
ٌ
4.4الالجئــون الفلســطينيون الفــارون مــن ســوريا :عالقــون عــى هامــش القانــون ،مــي أبــو مغــي ،نائــل
بيطــاري ،نيــل غابيــام .ورقــة سياســاتية ،ترشيــن األول/أكتوبــر .2015
5.5حجــج ضــد منــح الجنســية الفلســطينية لالجئــن ،رنــدة فــرح ،إنغريــد جـرادات غاســر ،أنيــس قاســم ،معني
ربــاين ،ســاح ســبعاوي ،جابــر ســليامن ،مــع رد مــن فاتــح عـزام .حلقــة نقاشــية ،حزيران/يونيــو .2015
6.6مقرتح جريء :عىل فلسطني أن متنح الجئيها الجنسية ،فاتح عزام .ورقة سياساتية ،أيار/مايو .2015
7.7مقايضة فلسطني بالبحوث ،ميسون سكرية .تعقيب ،متوز/يوليو .2014
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8.8عتمة الريموك من رشفاتنا عىل الفيسبوك ،أحمد دياب .تعقيب ،حزيران/يونيو .2014
9.9مطلــوب فاعــل ســيايس لعــودة الفلســطينيني ،أحمــد بــاركيل ،رنــدة فــرح ،جميــل هــال ،إنغريــد جـرادات
غاســر ،جابــر ســليامن ،دينــا قدومــي .حلقــة نقاشــية ،متوز/يوليــو .2013
1010عقــو ٌد مــن تهجــر الفلســطينيني :األســاليب اإلرسائيليــة ،منــر نســيبة .ورقــة سياســاتية ،حزيران/يونيــو
.2013
1111مثــن انعــدام الجنســية :الالجئــون الفلســطينيون الفــارون مــن ســوريا ،روزمــاري صايــغ .تعقيــب ،أيــار/
مايو .2013
1212الروايات الغائبة يف الكتب املدرسية الفلسطينية ،زريفة عيل .تعقيب ،آذار/مارس .2013
1313تفعيل حق العودة :غزة ،املحطة األوىل ،منري نسيبة .ورقة سياساتية ،كانون الثاين/يناير .2013
1414فريــق سياســات جديــد ضمــن الشــبكة :إعــادة تأطــر العــودة الفلســطينية ،أحمــد بــاركيل ،دينــا قدومــي.
ترشيــن الثاين/نوفمــر .2012
1515نشــا ٌط محــدود ولكــن قــوي :أردنيــون مــن أصــول فلســطينية يَنشــدون الحقــوق ،عريــب الرنتــاوي،
عــروب العابــد .تعقيــب ،ترشيــن األول/أكتوبــر .2012
1616فلسطينيون يف الطريق إىل دمشق ،أحمد دياب .تعقيب ،أيلول/سبتمرب .2012
1717الالجئون :الوجه املخفي للفصل العنرصي اإلرسائييل ،حازم جمجوم .تعقيب ،حزيران/يونيو .2012
1818حني تنهض الجاليات يف املنفى ،عريب الرنتاوي ،تعقيب ،أيار/مايو .2012
1919الالجئــون الفلســطينيون يف لبنــان بــن مــأزق الحرمــان مــن الحقــوق ووهــم الدولــة ،جابــر ســليامن .ورقــة
سياساتية ،شــباط/فرباير .2012
2020مراقبة األونروا عن كثب ،رندة فرح .ورقة سياساتية ،كانون الثاين/يناير .2012
2121املجتمع امل َنيس :الفلسطينيون يف مرص ،عروب العابد .ورقة سياساتية ،حزيران/يونيو .2011
2222عالقــة مضطربــة ولكــن رضوريــة :األونــروا والفلســطينيون ،رنــدة فــرح .ورقــة سياســاتية ،كانــون األول/
ديســمرب .2010
2323ضيــوف غــر مرحــب بهــم :الالجئــون الفلســطينيون يف لبنــان ،دالل ياســن .ورقــة سياســاتية ،متوز/يوليــو
.2010
2424دور الشــتات الفلســطيني ،ناديــة حجــاب ،خليــل الهنــدي ،عزيــزة الخالــدي ،جابــر ســليامن ،أنطــوان
زحــان .حلقــة نقاشــية ،متوز/يوليــو .2010
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أعضاء الشبكة
إيناس عبد الرازق-فودر
عيل عبد الوهاب
سامر عبد النور
كفاح عبد الحليم
أمين عبد املجيد
رباب عبد الهادي
وسيم عبد الله
حازم أبو هالل
مي أبو مغيل
طالل أبو ركبة
جهاد أبو سامل
مريم أبو سمرة
هاشم أبو شام
محمد أبو زينة
وجيه أبو ظريفة
رفقة أبو رميلة
كارولني أبو سعدة
عيل أبو نعمة
زينة اآلغا
أمل أحمد
سامي البنا
لينا البنا
أناهيد الحردان
محمد الخالدي
نجوى القطان
محمد الرزي
سامر العطعوط
أحمد األطرش
زريفة عيل
37

مورين عيل
نجمة عيل
هناء الشيخ
أحمد عامرة
صابرين عمروف
نور عرفة
يارا عايص
فالنتينا أزاروفا
فاتح عزام
طارق بقعوين
سيسيليا بايزا
سام بحور
رنا بركات
أحمد باركيل
عمر الربغويث
نادية برهوم
آية بشري
مصعب بشري
سمر بطراوي
حاتم بازيان
متارا بن حليم
نائل بيطاري
سامية البطمة
كامل بُالطة
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 هالل
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عطا الهندي
خليل الهندي
أمجد عراقي
زينة الجالد
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 املرصي
هاين املرصي
دينا مطر
سامي ميعاري
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فيصل املقدادي
سلوى املقدادي
راية نعامنة
رازي نابليس
إرساء النعامي
نديم الناشف
فادي نيكوالس 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 صالح
جميل سامل
زاك سمور
جاكلني صنصور
مكسيم صنصور
شريين صيقيل

مي صيقيل
عمر شعبان
خليل شاهني
إميي شعالن
رفقة شقور
عمر يوسف الشهايب
إبراهيم الشقاقي
هاال الشعيبي
بالل الشوبيك
ميساء شقري
زيد الشعيبي
نضال سليامن
جوانا سربينغر
ميسون سكرية
جابر سليامن
سليم متاري
متارا التميمي
أسامة طنوس
عالء الرتتري
هالة ترجامن
رندة وهبة
جريميي وايلدمان
دالل ياسني
ويل يومانز
عصام يونس
منى يونس
أنطوان زحالن
رنا الزعبي

صـــوت سـياســــايت فلســـطيني عاملـــي:
الشـــبكة عــام  ،2017وتطلـــعاتها لعــام 2018

لقراءة صوت فلسطيني رصني يف مجال السياسات:

تواصلوا معنا عرب الربيد اإللكرتوين

إنضموا لقامئة بريدنا اإللكرتوين

الشبكة عىل تويرت

الشبكة عىل الفيسبوك
زوروا املوقع اإللكرتوين للشبكة

