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النضال الفلسطيني في مرحلة فاصلة
الشبكة في
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كلمة رئيسة مجلس األمناء
مقاومة اليأس ،استدامة النضال من أجل الحقوق والحرية
بالرغــم مــن صعوبــة العقــود املاضيــة عــى الحركــة الوطنيــة الفلســطينية التــي مــا انفكــت تنزلــق يف دوامــة الرتاجــع ُمنــذ
بلغــت أوجهــا يف ســبعينات القــرن املــايض ،إال أن العــام املنــرم  2018شـكَّل نقطــة تحـ ّول قامتــة اســتمرت حتــى يومنــا
هــذا يف  .2019وبــات وجــود حركتنــا الوطنيــة عــى املحــك باعتبارهــا تعب ـ ًرا متس ـقًا عــن إرادة الشــعب الفلســطيني يف
إحقــاق حقــه يف تقريــر املصــر والعدالــة والحريــة واملســاواة عــى أرض فلســطني التاريخيــة ولالجئــن الفلســطينيني.
إن التحالــف الوثيــق بــن النظــام اإلرسائيــي وإدارة ترامــب الــذي أعطــى الضــوء األخــر لضــم األرايض الفلســطينية
ـوم
واالســتيالء عليهــا قــد أحكــم الخنــاق عــى القــدس والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة .وأفــى هــذا التحالــف أيضً ــا إىل هجـ ٍ
مبــارش عــى الهيئــات التمثيليــة الفلســطينية التــي ال تـزال  -برغــم واقعهــا األجــوف  -متثــل نقطـ ًة محوريـ ًة يف ظــل غيــاب
البدائــل .وأدى كذلــك إىل زيــادة يف تجريــم أنشــطة التضامــن مــع الفلســطينيني.
ومــع ذلــك ،يرفــض الشــعب الفلســطيني الهزميــة ،ويعكــف عــى املقاومــة وال ســيام املقاومــة الســلمية للجهــود الراميــة
إىل إنهــاء نضالهــم مــن أجــل الحقــوق .فقــد اســتمرت التظاه ـرات األســبوعية يف  2019يف إطــار مســرة العــودة الكــرى
التــي أطلقهــا املجتمــع املــدين الفلســطيني يف غــزة يف  .2018وبالرغــم مــن الثمــن الباهــظ الــذي دفعــه املتظاهــرون مــن
خســائر يف األرواح واالصابــات الحرجــة ،إال أن تلــك التظاه ـرات ألهمــت الفلســطينيني ومنارصيهــم يف كل مــكان .فظــل
الفلســطينيون يف القــدس والضفــة الغربيــة صامــدون يف وجــه االســتعامر الغاشــم وعمليــات الهــدم .وظــل الالجئــون
واملنفيــون الفلســطينيون حيثــا وجــدوا متمســكني بقضيــة الحقــوق الفلســطينية يف جــدول أعاملهــم ،وغال ًبــا مــن خــال
املنظــات التــي يؤسســونها.
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إن هــذا اإلرصار عــى إحقــاق العدالــة برغــم الصعوبــات الجمــة يســتديم حركة التضامــن الدويل مــع الحقوق الفلســطينية،
وهــي قــوة مؤثــرة يف وقــت تتقاعــس فيــه الحكومــات عــن إنفــاذ القانــون الــدويل .وبالرغــم مــن الهجــات الشــعواء التــي
تشــنها إرسائيــل وحلفاؤهــا عــى الفعاليــات واالنشــطة املنـ ِ
ـاصة لحقــوق الفلســطينيني أو حتــى عــى الحديــث عنهــا،
إال أن حركــة التضامــن اســتمرت وقاومــت تلــك الهجــات يف أوروبــا ،وبصــورة أكــر يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة
حيــث نشــأت مجموعــة قويــة مــن املنظــات ذات املــوارد عــى مــدار جيــل .فحركــة التضامــن يف الواليــات املتحــدة ال
توســع حــدود الحــوار والنقــاش لتضــع الحقــوق
تدافــع عــن حريــة التعبــر والحــق يف املقاطعــة الســلمية وحســب ،وإمنــا ِّ
الفلســطينية يف صلــب الخطــاب الســيايس ،وهــو عمـ ٌّـل ســيؤثر يف االنتخابــات الرئاســية وانتخابــات الكونجــرس يف .2020
وكــا يبــن هــذا التقريــر ،يتمثــل دور الشــبكة يف توفــر التحليــات التــي تســاعد يف تعميــق الفهــم والوعــي بالقضايــا التــي
تواجــه الشــعب الفلســطيني ،مبــا فيهــا التحديــات السياســية الراهنــة واملســتجدات عــى املــدى البعيــد ،ويف اقـراح ُســبل
املــي قد ًمــا .وباإلضافــة إىل ذلــك ،يعمــل فريــق الشــبكة عــى تعزيــز وصــول الشــبكة إىل صانعــي السياســات واملجتمــع
املــدين لضــان وصــول تحليالتنــا السياســاتية إىل األوســاط الصحيحــة.
تهــدي الشــبكة تقريرهــا لهــذا العــام إىل كــال بُالطــة ،الفنــان الفلســطيني املعــروف الــذي وافتــه املنيــة يف  .2019وقــد
ترشفــت الشــبكة بــأ ْن كان كــال مــن أوائــل األعضــاء املنضمــن إليهــا .ويف الســنة املاضيــة ،عمـ َـل كــال إصــدا ًرا محــدو ًدا
مــن لوحــة عــى شاشــة حريريــة ،وك ـ َّرس عوائدهــا لدعــم رســالة الشــبكة (انظــر هنــا) .وكانــت اللوحــة آخ ـ َر أعاملــه
الرئيســية .ونحــن ،يف الشــبكة ،آملنــا رحيلــه ،وســنفتقد جـ َ
ـال أعاملِــه الفنيــة ،ورجاحــة فكــره ،وطبا َعــه الطيبـ َة الســخية.
نادية حجاب
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التحليالت السياساتية
دأبــت الشــبكة ،وهــي تشــارف عا َمهــا العــارش ،عــى إصــدار تحليـ ٍ
ـات سياســاتي ًة متع َّمقــة ترتبــط باألحــداث الراهنــة ،وايضً ــا فاعلة
مــع مــرور الزمــن .وقــد تناولــت الورقــة السياســاتية األكــر قـراء ًة يف  2018فســا َد الســلطة الفلســطينية ،وعرضــت توصيــات تقــرح
ـبل إلصالحهــا .وركَّــز أعضــاء آخــرون يف الشــبكة عــى الحالــة املزريــة التــي وصلــت إليهــا القيــادة الفلســطينية وعــى الحاجــة
ُسـ ً
إىل التغيــر ،وذلــك مــن خــال تحليــات تناولــت قبضــة الرئيــس محمــود عبــاس االســتبدادية عــى الســلطة ،وكيــف ميكــن للشــباب
الفلســطيني الناشــط عــى املســتوى الشــعبي أن يكــون أساسـ ًيا يف عمليــة التحــول الســيايس الحقيقــي.
تنــاول املحللــون أيضً ــا الحاجـ َة إىل التغيــر يف النضــال الفلســطيني مــن أجــل الحقــوق وذلــك بالدعــوة إىل توحيــد الروايــة ،حيــث
رص الروايــة الفلســطينية االسـراتيجية ،بينــا دعــت مداخلـ ٌة أخــرى إىل إعــادة ال ُبعــد الســيايس إىل
أجملــت إحــدى املداخــات عنــا َ
الروايــة ،بــدلً مــن االعتــاد يف املقــام األول عــى القانــون واإلجــاع الدوليــن القامئــن عــى الحقــوق.
اقتضــت مســتجدات األحــداث ردو ًدا وتوصيات مدروســة .وقد
نــرت الشــبكة تحليــات سياســاتية حــول العالقــات اإلقليمية
والدوليــة مــع فلســطني ،تضمنــت مقرتحــات سياســاتية
وتناولــت مواضيــ َع مــن قبيــل انســحاب الواليــات املتحــدة
مــن االتفــاق النــووي اإلي ـراين ،واليمــن املتطــرف يف أس ـراليا،
والتطبيــع املتزايــد بــن دول الخليــج وغريهــا مــع إرسائيــل.
ونــرت كذلــك مجموعــة مــن اوراقهــا املتعلقــة بغــزة لتحليــل
الســياق الخــاص مبســرة العــودة الكــرى الجاريــة أحداثهــا يف
غــزة .وبعــد أن نقلــت الواليــات املتحــدة ســفارتها مــن تــل
أبيــب إىل القــدس يف كانــون األول/ديســمرب  ،2018أصــدرت
الشــبكة موجـ ًزا سياســات ًيا يُبــن الخطــوات التــي ميكــن لالتحــاد
األورويب أن يتخذهــا يف ســبيل َحمــل إرسائيــل عــى احــرام
حقــوق الســكان الفلســطينيني يف القــدس.

املنشورات األكرث قراء ًة
1.1األبويــة الجديــدة والفســاد والســلطة الفلســطينية:
ُســبل اإلصــاح الحقيقــي
2.2صور األقامر الصناعية واستثناء فلسطني-إرسائيل
3.3التغــر املناخــي واالحتــال والشــعب الفلســطيني
املهــ َّدد
4.4اسرتداد البعد السيايس يف الرواية الفلسطينية
5.5تغيري القيادة الفلسطينية :دور الشباب

ظلــت اإلدارة األمريكيــة كعادتهــا تدعــم االحتــال وتقــوي شــوكته ،ولكــن دورهــا هــذا يف عهــد ترامــب بــات أكــر إرصا ًرا وإرضا ًرا.
ويف هــذا الصــدد ،وضــع أعضــاء الشــبكة تحليــات مهم ـةً ،واقرتحــوا ُســبال للمــي قد ًمــا ،فــكان مــا كتبــوه مقال ـ ٌة عــن «املــال
املظلــم» ودوره يف االنتخابــات األمريكيــة ،وأخــرى عــن اللــويب اإلرسائيــي يف الواليــات املتحــدة ،وثالثــة عــن القيــود القانونيــة
األمريكيــة املفروضــة عــى صــور األقــار الصناعيــة امللتقَطــة ملنطقــة فلســطني-إرسائيل.
ويف الختــام ،أصــدرت الشــبكة تحليــات سياســاتية وافيــة حــول مواضيــع محــددة ،ومنهــا ورقــة سياســاتية تناولــت تغــر املنــاخ يف
فلســطني-إرسائيل وأخــرى تطرقــت اىل العقوبــات الجامعيــة التــي تفرضهــا إرسائيــل عــى الفلســطينيني.
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زميلتا الشبكة ،زينة اآلغا (يسار) ويارا هواري (ميني)  ،تتوسطهام النائب يف الكونغرس األمرييك بيتي مكولوم.
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نطاق التغطية
يف فلسطني
أع ـ َّدت الزميلــة السياســاتية للشــبكة يف فلســطني ،يــارا هــواري ،مجموعــة مــن التحليــات السياســاتية عــن األرض الفلســطينية
املحتلــة والفلســطينيني املواطنــن يف إرسائيــل ،وقدمــت جلســات إحاطــة حــول هــذه املواضيــع يف الضفــة الغربيــة ،باإلضافــة
إىل تنظيــم جلســات حواريــة .ويف أعقــاب نقــل الســفارة األمريكيــة مــن تــل أبيــب إىل القــدس ،كتبــت يــارا تحلي ـاً سياســات ًيا
الســبل التــي ميكــن أن يســلكها االتحــاد األورويب لتجــاوز مرحلــة الخطــاب وحــث إرسائيــل عــى احـرام حقــوق الســكان
يعــرض ُ
الفلســطينيني يف القــدس .ويف املذكــرة السياســاتية املعنونــة «عبــاس وهزليــة الدميقراطيــة الفلســطينية »،ق َّيمــت يــارا قـرا َر عبــاس
القــايض بحــل املجلــس الترشيعــي الفلســطيني .وتناولــت يــارا ،اىل جانــب املحللــة يف الشــبكة نجمــة عــي ،يف حلق ـ ٍة نقاشــية
قضيــة انتخابــات الكنيســت اإلرسائيــي ومــا إذا كان ينبغــي للفلســطينيني املواطنــن يف إرسائيــل أن يقاطعوهــا .وقــد قامت الشــبكة
ورشكاؤهــا بنــر هــذه املقــاالت والتحليــات السياســاتية عــى نطــاق واســع عــر وســائل التواصــل االجتامعــي والربيــد اإللكــروين.
اجتمعــت يــارا بالعديــد مــن أصحــاب املصلحــة والدبلوماســيني يف فلســطني ،مبــا يف ذلــك القنصليتــان الســويدية والربيطانيــة
يف القــدس واملكتــب التمثيــي الســويرسي يف رام اللــه .وشــاركت أيضً ــا يف فعاليــات نظمهــا املجتمــع الــدويل واملجتمــع املــدين
الفلســطيني ،مبــا يف ذلــك جلســات حواريــة ومؤمت ـرات مــع مؤسســة هيــرش بــل ،ومؤسســة كون ـراد أدينــاور ،واللجنــة الدوليــة
للصليــب األحمــر ،ومؤسســة الحــق ،والجمعيــة الفلســطينية األكادمييــة للشــؤون الدوليــة.

مشاركة رئيسة مجلس األمناء نادية حجاب (يسار) يف مقابلة مع جون سنو (ميني) عىل القناة الرابعة الربيطانية.
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وعــاو ًة عــى ذلــك ،ظلــت يــارا حــارض ًة باســتمرار يف وســائل اإلعــام مــن خــال مقــاالت الــرأي واملقابــات اإلعالميــة ،وقــد نــرت
مقاالتهــا يف وســائل إعالميــة مثــل الجزيــرة اإلنجليزيــة ،وميــدل إيســت آي ،وموقــع عــرب .48وأطلَّــت يــارا كذلــك يف مقابــات
تلفزيونيــة عــى قنــاة الجزيــرة اإلنجليزيــة ،ويــورو نيــوز ،وقنــاة دويتشــه فيلــه اإلنجليزيــة .و ُدعيــت ملناقشــة انتخابــات الكنيســت
التــي جــرت يف نيســان/أبريل  2019والتطــورات السياســية يف خطــة «الســام االقتصــادي» التــي أطلقهــا كبــر مستشــاري الرئيــس
األمريــي دونالــد ترامــب ،جاريــد كوشــر ،ور َّوجهــا يف ورشــة عمــل البحريــن.

يف أوروبا

اضطلعــت رئيســة مجلــس األمنــاء ناديــة حجــاب بربنامــج تواصــي يف الواليــات املتحــدة وأوروبــا واملنطقــة العربيــة يف 2018
و .2019وشــاركت مــع الزميلــة السياســاتية يف فلســطني يــارا هــواري يف الجهــود املبذولــة ملنــارصة الحقــوق الفلســطينية داخــل
الحكومــة األملانيــة يف برلــن ،وشــاركت يف مــا يزيــد عــى مثانيــة اجتامعــات للدفــاع عــن حقــوق الفلســطينيني أمــام الحكومــة
الربيطانيــة وحكومــة الظــل.
عملــت ناديــة أيضً ــا مــع العديــد مــن مؤسســات الفكــر والبحــث ،وشــاركت يف ورشــة عمــل عقدهــا منتــدى برونــو كرايســي
للحــوار الــدويل لعــدة مؤسســات فكريــة وبحثيــة أوروبيــة ،وشــاركت يف تقديــم ورقــة يف معهــد عصــام فــارس يف لبنــان ،وألقــت
كلمــ ًة أمــام املركــز العــريب يف واشــنطن العاصمــة .وشــاركت كذلــك يف اجتامعــات نقاشــية مــع املركــز الفلســطيني ألبحــاث
السياســات والدراســات االســراتيجية (مســارات) ،واملجلــس األورويب للعالقــات الخارجيــة ،ومــروع الواليــات املتحدة/الــرق
األوســط.
اشــتملت أنشــطة ناديــة يف الواليــات املتحــدة عــى تقديــم عــروض أمــام منظــات املجتمــع املــدين ،وإلقــاء كلمــة افتتاحيــة يف
املؤمتــر الســنوي لجمعيــة بريزيــت يف الواليــات املتحــدة .وقدمــت مداخلــة يف اململكــة املتحــدة يف املؤمتــر الســنوي مليــدل إيســت
مونيتــور ،وألقــت كلم ـ ًة افتتاحيــة يف مؤمتــر رابطــة الجاليــة الفلســطينية يف كاردف ،وقدمــت مداخلــة أيضً ــا يف مؤمتــر حملــة
التضامــن مــع فلســطني املعنــي بالفصــل العنــري وســاعدت يف تأطــره ،وألقــت كلم ـ ًة يف مؤمتــر مجموعــة إدنــرة التضامنيــة
وأمــام مجموعــة ليفربــول التضامنيــة .وهــي مســتمرة يف التواصــل مــع الــركاء يف الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة ،وال ســيام
الحملــة األمريكيــة مــن أجــل الحقــوق الفلســطينية ،ومنظمــة الصــوت اليهــودي مــن أجــل الســام ،ومــروع عدالــة ،ومعهــد
الــرق األوســط للتفاهــم .وقامــت أيضً ــا بتوفــر املحتــوى لفيديــو تعليمــي وتثقيفــي أنتجتــه منظمــة «مــكان» الثقافيــة يف
اململكــة املتحــدة.
ســاهمت ناديــة بتعليقاتهــا يف وســائل اإلعــام الدوليــة ومنهــا قنــاة األخبــار الرابعــة ،وســكاي نيــوز ،وهيئــة اإلذاعــة اللندنيــة،
وهيئــة اإلذاعــة الربيطانيــة .وأدلــت بترصيحــات صحفيــة يف مقابــات مــع وكالــة األنبــاء الفرنســية حــول قطــع املســاعدات،
ومجلــة «إن ذيــز تاميــز» حــول قانــون الدولــة القوميــة ،وموقــع البوابــة حــول فتــح وحــاس وتحــوالت دول الخليــج ،وصحيفــة
الجارديــان حــول حــل الدولتــن وحريــة التعبــر.
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كتــب مستشــار الربامــج يف الشــبكة عــاء الرتتــر مقــاالت رأي عديــدة نُــرت يف وســائل إعالميــة مختلفــة ناطقــة باإلنجليزيــة والعربيــة
والفرنســية واإلســبانية واإليطاليــة واإلندونيســية .وركَّــز يف تحليالتــه عــى قضايــا تتعلــق بقطــع املســاعدات األمريكيــة للســلطة
الفلســطينية ،وتراجــع التنميــة االقتصاديــة ،والقيــادة السياســية الفلســطينية ،وأمنــاط الحوكمــة السياســية .وشــارك عــاء يف مؤمتــر
«اتفاقــات أوســلو يف ذكراهــا الخامســة والعرشيــن :إرثٌ مــن الوعــودة الكاذبــة »،الــذي نظمتــه ميــدل إيســت مونيتــور يف لنــدن،
حيــث سـلَّط الضــوء عــى اإلطــار األمنــي يف اتفاقــات أوســلو .وألقــى كلمـ ًة يف كليــة الدفــاع التابعــة لحلــف الناتــو يف رومــا ،وشــارك يف
ورشــة عمــل يف لنــدن حــول مســتقبل فلســطني نظمهــا مركــز بروكنجــز الدوحــة ومركــز الــرق األوســط التابــع لكليــة لنــدن لالقتصــاد
والعلــوم السياســية.
شــارك عــاء يف كتابــة مقالــة ملجلــة غلوبــال جوريســت بعنــوان «تســخري القانــون الــدويل يف النضــال الفلســطيني مــن أجــل
العدالــة» ،وكتــب عــن «رعايــة االتحــاد األورويب للســلطوية الفلســطينية» يف مجلــة ميــدل إيســت كريتيــك ،وشــارك يف تحريــر
كتــاب «فلســطني و ُحكــم القــوة :املعارضــة املحليــة مقابــل الحوكمة الدوليــة» .وحــرر كتابًــا بعنــوان «Outsourcing Repression:
 ،»Israeli-Palestinian Security Coordinationونــره مركــز إفريقيــا والــرق األوســط يف جنــوب أفريقيــا .شــارك عــاء أيضً ــا
يف إدارة فريــق الشــبكة السياســايت املعنــي بالقيــادة واملســاءلة الــذي يناقــش ويقــرح اسـراتيجيات إلصــاح القيــادة الفلســطينية
ـمول للكافــة وأكــر رشعيــة ومتثيـ ًـا.
وأمنــاط اإلدارة والحكــم وجعلهــا أكــر شـ ً
مستشار الربنامج يف الشبكة عالء الرتتري يف مؤمتر منظمة ميدل إيست مونيتور يف لندن.
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يف الواليات املتحدة األمريكية

ركَّــزت الزميلــة السياســاتية يف الواليــات املتحــدة ،زينــة اآلغــا ،جهو َدهــا البحثيــة عــى التغــر املناخــي ،وصــور األقــار الصناعيــة،
ومرتفعــات الجــوالن ،والالجئــن الفلســطينيني .وحظــي تعقيبهــا حــول الرقابــة والقيــود املفروضــة عــى صــور األقــار الصناعيــة
امللتقَطــة ملنطقــة فلســطني-إرسائيل بانتشــار واســع ،وأفــى تحليلهــا حــول تغــر املنــاخ والحقــوق يف املــوارد املائيــة واألرض إىل
ـائل إعالميـ ٌة عــدة مثــل
نــر مقــاالت يف مجلــة فوريــن أفــرز واملجلــس األطلــي حظــي بــرواج كبــر عنــد ال ُقـراء .وقــد دعتهــا وسـ ُ
فويــس أوف أمرييــكا والجزيــرة ملناقشــة التطــورات السياســية الحاصلــة.
ُدعيــت زينــة م ـرات عديــدة للتحــدث يف املؤمت ـرات ،والجامعــات ،ومؤسســات الفكــر والبحــث يف الواليــات املتحــدة وخارجهــا،
ومنهــا مؤمتــر الحقــوق الرقميــة (رايتــس كــون  )RightsConالــذي اســتضافته تونــس العاصمــة لهــذا العــام ،حيــث شــاركت يف
جلس ـ ٍة حــول دور رشكات التكنولوجيــا يف دعــم االنتهــاكات املرتكبــة ضــد حقــوق اإلنســان يف فلســطني .وعرضــت بحثهــا حــول
تغــر املنــاخ عــى جمهــور متنــوع ض ـ َّم ممثلــن مــن صنــدوق روكفلــر ب ـراذرز ومنظمــة الصــوت اليهــودي مــن أجــل الســام
وأعضــاء يف الكونجــرس.
زميلتا الشبكة يارا هواري وزينة اآلغا (وسط) يف جلسة إحاطة يف الكابيتول هيل يف واشنطن العاصمة ،مبشاركة رائد جرار من
منظمة العفو الدولية (يسار) والرا فريدمان من مؤسسة السالم يف الرشق األوسط (ميني).
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عملــت زينــة عــى اســتدامة قنــوات العمــل املفتوحــة وتعزيزهــا مــع املنظــات املعنيــة بالسياســات ومــع منظــات املجتمــع
املــدين ،حيــث قدمــت عرضً ــا مــع مــروع عدالــة يف مؤمتــر الحملــة األمريكيــة مــن أجــل الحقــوق الفلســطينية املنعقــد يف
مدينــة ســانت بــول بواليــة مينيســوتا يف أيلول/ســبتمرب  ،2018وشــاركت يف جلســة حواريــة يف مؤسســات املجتمــع املفتــوح
يف واشــنطن العاصمــة يف آذار/مــارس  ،2019وشــاركها الحديــث زمــاء مــن املجلــس املعنــي باملخاطــر االس ـراتيجية ومنظمــة
هيومــن رايتــس ووتــش.

عامليا
حضور الشبكة
ً
فنلندا
أملانيا

السويد
بلجيكا
اململكة املتحدة

سويسرا
أستراليا

فرنسا
لبنان

فلسطني

نيو يورك
والية واشنطن
واشنطن العاصمة
بوسطن
سانت بول
مينيسوتا
لوس أجنلوس

جنوب أفريقيا

عقدت الشبكة لقاءات مبارشة مع دوائر صنع السياسات يف اثني عرش دولة يف أربع قارات.
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شبكة األعضاء
اســتمرت الشــبكة يف اســتقطاب أبــرز املفكريــن الفلســطينيني .وباتــت تضــم نحــو  200عضــو مــن  20دولــة موزعــة عــى ســت
قــارات ،وبذلــك تتجــى قدرتهــا عــى تجــاوز التــرذم وعــى بنــاء قاعــدة معرفيــة فلســطينية .ومــن هــؤالء األعضــاء أكادمييــون
وباحثــون وفنانــون ومهندســون ،وتشــمل خـرات أعضــاء الشــبكة مجــاالت عديــدة منهــا االقتصــاد الســيايس والنــوع االجتامعــي
والجنــس والدراســات األمنيــة وغريهــا.
ويف العــام املــايض ،شــارك  22عضــوا  11 -رجـاً و 11امــرأة مــن  7بلــدان  -يف كتابــة التحليــات السياســاتية للشــبكة ،وأصــدر أربع ُة
أعضــاء قـر ٍ
اءات أساســي ًة جديــدة حول فلســطني.

* أعضاء الشبكة حول العامل
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النضال الفلسطيني في مرحلة فاصلة
الشبكة في

 2018وإلى 2019

مؤلفات األعضاء
َ
األعامل التالية يف  2018وإىل :2019
نرش أعضاء شبكتنا السياساتية
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التواصل
تســعى الشــبكة جاهــد ًة إىل إيصــال تحليالتهــا السياســاتية
إىل أكــر رشيحــة ممكنــة مــن املتلقــن ،ولذلــك تركــز عــى
قولبــة منشــوراتها األصليــة إىل محتويــات إعالميــة متعــددة
االشــكال تصــل إىل مختلــف الجامهــر حــول العــامل.
ولغايــة اآلن ،تُرجمــت تحليــات الشــبكة إىل عــر لغــات،
ونُــرت يف أكــر مــن  40وســيلة إعالميــة دوليــة .ويف العــام
املــايض ،نــرت الشــبكة  57مقالــة رأي  24 -باإلنجليزيــة
و 33بالعربيــة  -تناولــت أحداثًــا راهنــة مثــل مــروع قانون
قوميــة الدولــة اإلرسائيــي ،وانتخابــات الكنيســت ،وجهــود
ترامب/كوشــر الراميــة إىل إحــال «الســام االقتصــادي»
محــل العمــل الســيايس.
استَشــهدت  37مقالـ ٍة إخباريــة و 69مجلـ ٍة بحثيــة مبقــاالت
محلــي الشــبكة وأعضائهــا واقتبســت مــن كتاباتهــم ،وهــذا
يــدل عــى التنــوع الكبــر يف عمــل الشــبكة.
أطلقــت الشــبكة أيضً ــا برنامــج مختــر السياســات
واســتضافت ســتة مخت ـرات تفاعليــة جمعــت بــن أعضــاء
خــراء يف الشــبكة ومــا يزيــد عــى  660متابــع متفاعــل
للتباحــث حــول مواضيــع مــن قبيــل الفصــل العنــري،
والقيــادة الفلســطينية ،والتضامــن.
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النضال الفلسطيني في مرحلة فاصلة
الشبكة في

 2018وإلى 2019

املركز  36ضمن فئة أفضل شبكة بحثية وفكرية يف تقرير
مؤرش مراكز الفكر العاملية للعام 2018

 660شخص انضموا إىل بثنا الحي ملخترب السياسات

 57مقالة رأي نُرشت يف وسائل
إعالمية عاملية

 6.8مليون شخص تفاعل مع محتوى
الشبكة عىل فيسبوك وتويرت
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داعمونا األكارم
في 2018

املانحون الداعمون

املؤسسات

نزار عبد الرحيم

مؤسسات املجتمع املفتوح

باتريشيا آبرهام

مؤسسة التنمية السويرسية
صندوق روكفلر براذرز
مؤسسة حسيب الصباغ
مؤسسة هايرنيش بول
مؤسسة السالم يف الرشق األوسط

كبار املانحني
عبد املحسن القطان
سايل تيمبسون
جون وهرنيتا غوليت
ِفريد حديد
زينة جرادنة
نبيل القدومي
هاين أبو الجبني
نجوى القطان

جيفري أبرامز
ندى الناشف
دميا عصفور
موفق بيبي
ليىل كابل
وليام دريسكول
نورا دوفنري
طارق امطرية
لوال غريس
سلمى طيبي حرب
روبرت ليفني
أروى مهداوي
وليام ماثري
دينا القدومي
غريس سعيد
بِيتي سامز
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النضال الفلسطيني في مرحلة فاصلة
الشبكة في

جاكلني شون

شرينا غلوك

إدوارد طومسون

جويس جني

إدوين ويبري

دياال حمزة

صالح ياسني

دونا هيكس

ماري يلينيك

نادية حجاب

 2018وإلى 2019

نورمان هنرت

املانحون املستدميون

سارة الحسيني

عيل أبو نعمه

أنس قطيط

ديان أدكني

أساكا إشيغورو

لينا وسامي البنا

نبيل جارس

إرساء املفتاح

بيرت الرسون

سامر العطعوط

أنتوين ليتوينكو

يارا عايص

دينا مطر

عادل عسييس

بيرت ميلر

متارا بن حليم

جميل نخلة

زيك بولص

ماري نزال البطاينة

ديانا بطو

ماريفيلام أونيل

روس كامبل

َيان صالحي

مايك كوغان

عمر شام

كريغ وسيندي كوري

سوزان شول

شرييل كريسدي

جوانا سربينغر

رندة فرح

دانيال سرتم

هاين فارس

سليم فايل

مروة فطافطة

كاثرين ويلز
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لقراءة صوت فلسطيني رصني يف مجال السياسات
تابعوا الشبكة:

تواصلوا معنا عرب الربيد اإللكرتوين

إنضموا لقامئة بريدنا اإللكرتوين

الشبكة عىل تويرت

الشبكة عىل الفيسبوك
زوروا املوقع اإللكرتوين للشبكة
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