
يشهد مسار املقاومة الفلسطينية، التي تخللها اندالع انتفاضة الوحدة يف أيار/مايو 2021، مرحلًة فاصلة تتميز بفاعلني ُجدد وقضايا جديدة. فقد برزت للمقاومة الفلسطينية فرٌص 

وتحديات جديدة يف ضوء التحييد الفعيل ملنظمة التحرير الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو عام 1993، وتعميق ترشذم الفلسطينيني الجيوسيايس يف فلسطني املستعمرة وحول العامل، 

والتحول العاملي إىل الفضاء اإللكرتوين.

يعكف الفلسطينيون وحلفاؤهم حول العامل عىل مقاومة صنوف الظلم التي يقرتفها النظام اإلرسائييل، بينام ال تفتأ السلطة الفلسطينية تزداد استبدادية وفساًدا وعدوانية. فقد 

جوبهت املقاومة الالعنفية يف فلسطني بقيادة جيٍل جديد من الشباب الفلسطيني بقمعٍ هائل من االحتالل اإلرسائييل وقوات األمن الفلسطينية عىل حٍد سواء. ويف الوقت نفسه، 

تستمر إرسائيل يف تقييد النشاط املناهض للصهيونية حول العامل.

يحدد محللو السياسات يف الشبكة، يف هذه املجموعة املختارة من املقاالت، مساَر املقاومة الفلسطينية املعارصة مع الرتكيز عىل االتجاهات والجهات الفاعلة واألساليب الجديدة التي 

سيكون تسخريها واالستفادة منها أمرًا حاساًم يف السنوات القادمة. ويركِّزون عىل وجه الخصوص عىل التحديات التي ستواجهها املقاومة عىل جبهات مختلفة، مبا فيها الجهود املبذولة 

إلدانة حركة املقاطعة وداعميها يف الغرب، وقيام مؤسسات اإلعالم والتواصل االجتامعي بفرض الرقابة اإللكرتونية عىل الجهات الفاعلة عىل مستوى القواعد الشعبية، وحمالت القمع 

التي تشنها قوات األمن اإلرسائيلية والفلسطينية عىل األرض.

بيئة املقاومة املعارصة

إعادة النظر يف أشكال املقاومة
سام بحور، رنا بركات، ماري نزال البطاينة، عروب العابد، نادية حجاب، فيكتور قشقوش، أنيس قاسم، أسامة خليل، معني رباين

تتناول هذه الحلقة النقاشية فاعلية أشكال املقاومة املختلفة يف إحراز حق الفلسطينيني يف تقرير املصري. ويناقش محللو السياسات املشاركون يف هذه الحلقة ضمن سلسلٍة من 

االجتامعات أشكاَل النضال املدين الجديدة، ودور حمالت املقاطعة، واستخدام االسرتاتيجيات القانونية، ومشكالت املقاومة املسلحة، وفشل املفاوضات كاسرتاتيجية، واآلثار املرتتبة عىل 

خطط إعالن قيام الدولة الفلسطينية. اقرأ املزيد...

ما املعيق الندالع انتفاضة ثالثة؟
جميل هالل

يرى جميل هالل يف تعقيبه املنشور سنة 2014 أن اندالع انتفاضة ثالثة متوقٌف عىل التفاعل بني الظروف القمعية والالإنسانية للحياة يف ظل االحتالل وبني التغريات الطارئة عىل 

املجتمع الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة وعىل الحركة السياسية الفلسطينية عموًما. فام هي تجليات هذه العوامل أثناء التصعيد املؤدي إىل أحداث أيار/مايو 2021؟ اقرأ 

املزيد...

التضامن األمرييك مع فلسطني: إحياء األمناط األصلية من العمل السيايس
لبنى قطامي

تستعرض لبنى قطامي يف موجزها السياسايت املنشور يف 2018 تطوَر حركة التضامن مع فلسطني وُسبل االرتقاء باستثامرات الفلسطينيني ومصالحهم وأهدافهم واسرتاتيجياتهم. 

وتتحرى ُسبل تعزيز التواصل بني الفلسطينيني يف الواليات املتحدة وأصحاب النضاالت األخرى يف إطار السعي لنيل الحرية وتقرير املصري والعدالة بطرٍق ذات جدوى وفاعلية أكرب. 

اقرأ املزيد...

تحت املجهر: التضييق عىل املقاومة
سام بحور، رنا بركات، ماري نزال البطاينة، عروب العابد، فيكتور قشقوش، أنيس قاسم، أسامة خليل، معني رباين، جميل هالل، يارا هواري، لبنى قطامي، حيدر عيد، نديم الناشف، راية 

نعامنة، نادية حجاب، مروة فطافطة، طارق دعنا، حاتم بازيان، نورا عريقات، عالء الرتتري، عصام يونس، ندى عوض، نور عرفة، ديانا بطو، إنغريد جرادات غاسرن
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https://al-shabaka.org/roundtables/%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b4%d9%83%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%a9/
https://al-shabaka.org/roundtables/%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b4%d9%83%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%a9/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%8a%d9%82-%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a9%d8%9f/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%8a%d9%82-%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a9%d8%9f/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%8a%d9%82-%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a9%d8%9f/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d9%85%d8%b9-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d9%85%d8%b9-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86/
https://al-shabaka.org/ar/author/raya-naamneh/
https://al-shabaka.org/ar/author/nadimnashif/
https://al-shabaka.org/ar/author/HaidarEid/
https://al-shabaka.org/ar/author/LoubnaQ-2/
https://al-shabaka.org/ar/author/yara-hawari/
https://al-shabaka.org/ar/author/JamilH/
https://al-shabaka.org/ar/author/MouinR/
https://al-shabaka.org/ar/author/osamah/
https://al-shabaka.org/ar/author/AnisK/
https://al-shabaka.org/ar/author/VictorKashkoush/
https://al-shabaka.org/ar/author/OrubelAbed/
https://al-shabaka.org/ar/author/MaryNazzalBatayneh/
https://al-shabaka.org/ar/author/RanaBarakat/
https://al-shabaka.org/ar/author/sambahour/
https://al-shabaka.org/ar/author/IngridJaradatGassner/
https://al-shabaka.org/ar/author/DianaB/
https://al-shabaka.org/ar/author/nurarafeh/
https://al-shabaka.org/ar/author/nada-awad/
https://al-shabaka.org/ar/author/IssamYounis/
https://al-shabaka.org/ar/author/alaat/
https://al-shabaka.org/ar/author/nouraerakat/
https://al-shabaka.org/ar/author/HatemB/
https://al-shabaka.org/ar/author/TariqDana/
https://al-shabaka.org/ar/author/marwa-fatafta/
https://al-shabaka.org/ar/author/nadiah/
https://al-shabaka.org/ar/author/raya-naamneh/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org


العودة إىل املستقبل: مسرية العودة الكربى
حيدر عيد

يستعرض حيدر عيد يف تعقيبه املنشور سنة 2018 مسرية العودة الكربى وكيف قوضت هيمنة القيادة السياسية الفلسطينية، وال سيام بعد العقوبات التي فرضتها السلطة 

الفلسطينية عىل غزة يف 2017. فبالرغم من الحياة املتقشفة التي يحياها الناس يف غزة التي ما انفكت ترتاجع من حيث صالحيتها للعيش، برزت حركٌة شعبية جديدة تعتمد عىل 

ذاتها وتستمد إلهامها من االنتفاضة األوىل والنضال ضد نظام الفصل العنرصي يف جنوب إفريقيا. اقرأ املزيد...

تحدي التشتيت وأهمية الوحدة: انتفاضة فلسطينية جديدة
يارا هواري

تضع املحللة الرئيسية يف الشبكة، يارا هواري، انتفاضَة الوحدة املندلعة سنة 2021 يف سياقها ضمن مسار املقاومة الفلسطينية، وترى أنها تعبرٌي عن النضال الفلسطيني املشرتك يف 

مواجهة تشتيتهم القرسي. وتُبنيِّ كيف يوظِّف الفلسطينيون أشكااًل إبداعية من املقاومة كتعطيل اقتصاد النظام اإلرسائييل، وإرشاك شعوب العامل األخرى من خالل وسائل التواصل 

االجتامعي. اقرأ املزيد...

الهجامت اإلرسائيلية عىل الناشطني املناهضني للصهيونية

الفلسطينيون املواطنون يف إرسائيل: فضاء مدين يتقلص باطراد
نديم الناشف وراية نعامنة

تصوِّر إرسائيل نفسها كدولٍة يهودية دميقراطية، ولكنها يف واقع الحال دولٌة عرقية يهودية باتت تخضع لسيطرة اليمني املتطرف التامة، وبذلك انحرس هامش الحريات املدنية الضئيل 

أصاًل املتاح للفلسطينيني املواطنني يف إرسائيل. يتناول هذا التعقيب الذي وضعه نديم الناشف وراية نعامنة يف 2016 موجة الترشيعات التمييزية، واستخدام صالحيات الطوارئ التي 

تستهدف املنظامت غري الحكومية والحركات الفلسطينية القامئة للحد من الوسائل القانونية املتاحة للفلسطينيني ملقاومة الفصل العنرصي. اقرأ املزيد...

القضايا الصعبة أمام حركة املقاطعة املتنامية
عمر الربغويث ونادية حجاب

س حركة املقاطعة يف حزيران/يونيو 2016 للحديث عن أهداف الحركة وآفاقها يف إطار الجهود املنارِصة لفلسطني  سة الشبكة، حوًرا مع عمر الربغويث مؤسِّ أجرت نادية حجاب، مؤسِّ

ويف أعقاب الهجامت اإلرسائيلية عىل الحركة وناشطيها. ويف حديثه، يركّز الربغويث عىل أن حركة املقاطعة ال تستطيع مبفردها أن تحرَز الحقوق الفلسطينية، وإمنا يجب أن تقرتَن 

باسرتاتيجيات أخرى كاملقاومة الشعبية املحلية، واالسرتاتيجيات القانونية الرامية إىل محاسبة إرسائيل وقادتها عىل جرامئهم. اقرأ املزيد...

الرقابة الرقمية يف السياق الفلسطيني
نديم الناشف ومروة فطافطة ونور عرفة

استضافت املديرة السابقة ملخترب سياسات الشبكة، نور عرفة، نديم الناشف ومروة فطافطة - مؤلفي مراقبة الفلسطينيني والنضال من أجل الحقوق الرقمية - يف ترشين الثاين/نوفمرب 

2019 للحديث عن طُرق الدولة اإلرسائيلية يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي ملراقبة األفراد الفلسطينيني، وجمع املعلومات عنهم ومراقبة ما يُنرش عن االنتهاكات اإلرسائيلية 

لحقوق اإلنسان. )متوفر باللغة اإلنجليزية فقط( اقرأ املزيد...

رشوط االتحاد األورويب اإلضافية عىل تقديم املساعدات إىل فلسطني
طارق دعنا

يكتب طارق دعنا يف تعقيبه املنشور سنة 2020 بأن الرشط اإلضايف الذي سنَّه االتحاد األورويب يف عقود التمويل - املُلزم ملنظامت املجتمع املدين بعدم التعامل مع األفراد أو الجامعات 

املصنفة ضمن قامئة االتحاد األورويب »لإلرهاب« - ناجٌم عن الضغط اإلرسائييل املتواصل لَحمل االتحاد عىل االمتناع عن متويل املنظامت الفلسطينية العاملة عىل فضح االنتهاكات 

الحقوقية واملامرسات االستعامرية االستيطانية اإلرسائيلية. اقرأ املزيد...
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إرسائيل تخرس املعركة: منارصة فلسطني يف الجامعات
حاتم بازيان

يستعرض حاتم بازيان يف تعقيبه املنشور سنة 2020 تاريخ جهود الدعوة واملنارصة الفلسطينية يف الجامعات األمريكية وانبثاقها عن حركة التضامن العامة مع فلسطني، كام يذكر رد 

فعل إرسائيل ومنارصيها عىل التحول الحاصل. ويرى أن الجامعات توفر، برغم الهجامت عليها، بيئة مؤاتية تعزز البحث والتفكري النقدي يف الشأن الفلسطيني، والذي يعزز بدوره 

النضاَل من أجل الحقوق الفلسطينية وتقرير املصري. اقرأ املزيد...

االضطهاد والقمع عىل أرض الواقع

تهديد املدافعني عن حقوق اإلنسان: إىل أي حٍد ستذهب إرسائيل؟
نورا عريقات، إنغريد جرادات غاسرن، ديانا بطو، نور عرفة

تستعرض نورا عريقات يف هذه الحلقة النقاشية املنعقدة سنة 2016 اغتياَل مئات الفلسطينيني عىل مدى السنني خارج نطاق القضاء، وال سيام يف الضفة الغربية، بسبب تنامي 

املقاومة الفلسطينية املسلحة. وتقدم ديانا بطو أدلًة إضافية عىل االعتداءات اإلرسائيلية املتنامية، بينام ترُبز إنغريد جرادات االعتداءات اإلرسائيلية عىل ناشطي املقاطعة وغريهم من 

املدافعني عن حقوق اإلنسان باإلضافة إىل تواطؤ الدول الغربية يف هذه االعتداءات. اقرأ املزيد...

األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية: أمن َمن؟
عالء الرتتري

يناقش عالء الرتتري فشَل املؤسسة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية يف حامية الفلسطينيني من االحتالل العسكري اإلرسائييل، املصدر الرئيس النعدام أمنهم. ويقول يف موجزه 

السياسايت املنشور يف 2017 إن السلطة الفلسطينية أخفقت يف متكني الفلسطينيني من مقاومة االحتالل، بل وأخذت تصنِّف املقاومَة بأنها »مترد« أو »عدم استقرار« وساهمت يف 

تجريم نضال الفلسطينيني من أجل الحرية عىل نحو يتامهى وخطاب »الحرب عىل اإلرهاب.« اقرأ املزيد...

تعذيب الفلسطينيني املمنهج يف املعتقالت اإلرسائيلية
يارا هواري

تُجيز الهيئات القضائية اإلرسائيلية لجهاز املخابرات اإلرسائييل استخداَم »أساليب استثنائية« النتزاع املعلومات من الفلسطينيني، وقد انربت املحللة الرئيسية يف الشبكة، يارا هواري، يف 

موجزها السياسايت املنشور سنة 2019 إىل تتبع تاريخ استخدام التعذيب يف املعتقالت اإلرسائيلية. وتبني كيف أن مامرسة التعذيب ممنهجٌة يف نظام السجون اإلرسائييل ومقنٌن مبوجب 

الترشيعات املحلية رغم اإلدانات الصادرة من منظامت حقوق اإلنسان الدولية. اقرأ املزيد...

العقاب الجامعي: اسرتاتيجية إرسائيل إلخامد املقاومة الفلسطينية
عصام يونس وندى عوض ونور عرفة

استضافت املديرة السابقة ملخترب سياسات الشبكة، نور عرفة، املحللنْي عصام يونس وندى عوض ملناقشة آثار أساليب العقاب الجامعي اإلرسائيلية عىل املجتمع الفلسطيني، وكيف أن 

أساليب هدم املنازل والحصار املفروض عىل غزة واحتجاز جثامني الفلسطينيني وغريها تُستَخدم إلخضاع املقاومة الفلسطينية وقمعها، وكيف أنها تنسجم مع نظام الفصل العنرصي 

األشمل يف إرسائيل. )متوفر باللغة اإلنجليزية فقط( اقرأ املزيد...

تدمري القدس الفلسطينية، املؤسسة تلو املؤسسة
يارا هواري

دأبت الدولة اإلرسائيلية عىل االعتداء عىل الوجود الثقايف الفلسطيني يف القدس الرشقية منذ احتاللها سنة 1967، وبلغت ذروة اعتداءاتها يف إغالق ثالث مؤسسات ثقافية واعتقال 

مديريها يف متوز/يوليو 2020. ويف موجزها السياسايت املنشور يف أعقاب هذه األحداث، تضع املحللة الرئيسية يف الشبكة، يارا هواري، تلك االعتداءات عىل املؤسسات الفلسطينية يف 

القدس يف السياق األوسع للقمع اإلرسائييل املاُمرَس عىل املجتمع املدين الفلسطيني واملرشوع الرامي إىل محو الوجود الثقايف الفلسطيني يف املدينة. اقرأ املزيد...
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»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، 

وذلك ضمن إطار القانون الدويل وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل: www.al-shabaka.org او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل: contact@al-shabaka.org األراء 

الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي املنظمة ككل.

mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org

