تشـكـيـل الـخـطـاب:
عام من العمل والتأثير
ٌ
في العالم االفتراضي

الشبكة :شبكة السياسات الفلسطينية
ربيع  - 2020ربيع 2021
1



المحتويات



المحتويات

2

.١

ٌ
أُ ٌ
باقية في مواجهة العالم
مة

٣

.٢

االستجابة لألزمة :تغطية الشبكة لجائحة كوفيد19-

٥

.٣

تحليالت أصيلة

٨

.٤

عا ٌم من العمل عبر شبكة اإلنترنت

١٠

.٥

اإلنجازات المؤسسية

١١

.٦

الوضع المالي (السنة المالية )2020

١٤

.٧

داعمونا األكارم ()٢٠٢٠

١٦



المحتويات



ُ
ٌ
أمة باقية في
مواجهة العالم

هــذه آخــر رســاالتي بصفتــي رئيس ـ َة شــبكة
السياســات الفلســطينية ،وفرص ـةٌ ـلـي ألتنــاول هــذه
اللحظــة باإلضافــة إ ـلـى التعريــج ع ـلـى أعمــال الشــبكة
1
المعروضــة ـفـي الصفحــات التاليــة.
ـي هــذه اللحظــة وكأنهــا مــن روا يــة المتشــائل
ُتخ َّيـ ُ
ـل إ ـل َّ
الرائعــة إلميــل حبيبــي بمــا فيهــا مــن ســخرية ســوداء
وأســلوب بيكارســكي .ففــي مطلــع الروا يــة ،وبينمــا
ِّ
«تنظــف» ـفـي األيــام التــي أعقبــت
كانــت إســرائيل
النكبــة ،كان ســعيد ،شــخصية الروا يــة ،يقــف إ ـلـى
أمــا
جانــب الحاكــم العســكري يشــاهده وهــو ُيطــارد ً
وطفلهــا ليخرجهمــا مــن أراضــي فلســطين المحتلــة
ـفـي  ،1948ويقــول:
«وهنــا الحظــت أو ـلـى الظواهــر الخارقــة التــي توالــت
ع ـلـي فيمــا بعد...فكلمــا ابتعــدت المــرأة وولدهــا
عــن مكاننــا ...ازدادا طــوال ً حتــى اختلطــا بظليهمــا ـفـي
الشــمس الغار بــة ،فصــارا أطــول مــن ســهل عــكا.
فظــل الحاكــم واق ًفــا ينتظــر اختفاءهمــا ...حتــى
تســاءل مذهــوالً :متــى يغيبــان؟»

نادية حجاب

رئيسة مجلس األمناء

ال ،لن نغيب أبدًا.

لقــد تعـ َّرض الفلســطينيون للســحق مــرات ومــرات،
وفي كل مر ٍة ينهض شعبنا بالرغم من قوة إسرائيل
المفرطــة واألخطــاء شــبه المهلكــة التــي يقترفهــا
معظــم قادتنــا .فقــد أظهــر الشــعب الفلســطيني
وإبداعــا غيــر
قــدر ًة فائقــة ع ـلـى الصمــود وعنــادًا
ً
محــدود ـفـي اســتحداث أشــكال النضــال .ومــا ســاعد
القضيــة الفلســطينية ً
أيضــا ،ـفـي رأ ـيـي ،هــو أن الحركــة
الصهيونيــة شــرعت ـفـي مشــروعها االســتعماري
االســتيطاني عندمــا أخــذت موضــة هــذه المشــاريع
تخبــو .ومــع أنهــا لربمــا نجحــت ـفـي مســعاها ،إال أن
إســرائيل أدمنــت إدمانًــا ممي ًتــا ع ـلـى االســتعمار ال
ينفــك ُيج ـلـي خطيئتهــا األو ـلـى أ كثــر فأكثــر.
َســطع نجــم المقاومــة الفلســطينية القويــة مرتيــن
ـفـي العقــد الماضــي ،واعتمــدت ـفـي معظمهــا ع ـلـى
أســاليب النضــال الســلمي .تمثلــت المــرة األو ـلـى ـفـي
مســيرة العــودة الكبــرى التــي انطلقــت ـفـي  30آذار/
مــارس  2018ـفـي غــزة المحاصــرة ،مــن أكثــر األماكــن
المنكوبــة ع ـلـى وجــه األرض .وفيهــا لفــت المنظمــون
الشــباب األنظــار إ ـلـى حصــار غــزة وحــق الفلســطينيين
ـفـي العــودة .وأ كــدوا وحــد َة الشــعب الفلســطيني
باختيارهم ذلك التاريخ 30 ،آذار/مارس  ،1976وهو
يوم األرض الذي ن َّفذ فيه الفلسطينيون المواطنون

 ١شــاركت ـفـي تأســيس الشــبكة ســنة  2009وترأســتها منــذ ذلــك الحيــن ولغايــة نهايــة أيار/مايــو  .2021كنــت ً
أيضــا مديرتهــا التنفيذيــة
والمحــررة المســؤولة عــن التكليــف لســنوات عديــدة أثنــاء تلــك الفتــرة.
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جا على عزم الحكومة
عاما احتجا ً
في إسرائيل إضرابًا ً
مصــادرة آالف الدونمــات مــن أراضيهــم.

الرغــم مــن الدمــار الهائــل ـفـي غــزة ،صمــدت حمــاس
وزادت شــعبيتها عنــد الفلســطينيين .وانتفـ َـض
ً
أيضــا المواطنــون الفلســطينيون ـفـي إســرائيل،
ولفتــوا األنظــار إ ـلـى تاريخهــم مــن الطــرد والتجريــد
مــن الممتلــكات ومــا يتعرضــون لــه مــن عنــف
الدولــة والتمييــز الممأســس ـفـي إســرائيل ،كمــا فعــل
الفلســطينيون ـفـي الضفــة الغربيــة التــي تحتلهــا
إســرائيل .وأ كَّــدوا ـفـي كل بقــاع فلســطين التاريخيــة
ع ـلـى هويتهــم كشــعب واحــد وع ـلـى حقوقهــم،
ً
باهظــا لقــاء ذلــك.
ودفعــوا عــن طيــب خاطــر ثم ًنــا
و ـفـي هــذه المــرة ً
أيضــا ،كان الكثيــر مــن الناشــطين
مــن فئــة الشــباب.

ـرائيل وإدار َة ترامب كانتا مقتنعتين بأن
غير أن إسـ
َ
الفلســطينيين باتــوا عاجزيــن لدرج ـ ٍة يمكــن معهــا
تســديد ضر بــة قاضيــة لحركتهــم الوطنيــة .فنقلــت
الواليــات المتحــدة ســفارتها إ ـلـى القــدس ،وقطعــت
تمويلهــا عــن وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل
الالجئيــن ـفـي الشــرق األد ـنـى (األونــروا) ،وأَغلقــت
ـب منظمــة التحريــر الفلســطينية ـفـي واشــنطن
مكتـ َ
العاصمــة ،واعترفــت رســم ًيا بســيادة إســرائيل ع ـلـى
أمــا إســرائيل ،فو َّقعــت
مرتفعــات الجــوالن الســوريةّ .
مــا ُيســمى اتفاقــات آبرهــام مــع اإلمــارات العربيــة
المتحــدة والبحريــن برعايــة أمريكيــة ،وأضعفــت ومــن التحــوالت المذهلــة التي شــهدتها هذه اللحظة
التاريخيــة اختـ ُ
ـراق الحواجــز الموضوعــة أمــام وصــول
بذلــك الدعــم العر ـبـي الرســمي للفلســطينيين.
الصــوت الفلســطيني والروا يــة الفلســطينية ،ولهــذا
التحــول أهميـةٌ كبــرى لنضالنــا .ففجــأة ازداد الطلــب
لكننــا لــن نغيــب أب ـدًا .فقبــل شــهور فقــط انطلقــت ع ـلـى المحلليــن والناشــطين الفلســطينيين الشــباب
شــرارة االنتفاضــة الثانيــة ـفـي هــذا العقــد ـفـي ليتحدثوا إلى وســائل اإلعالم الرئيســية حول العالم.
شــهر رمضــان الموافــق أيار/مايــو  2021بِي ـ ِد وكانــوا ع ـلـى قــدر المســؤولية ،فبمقاالتهــم الرصينــة
الفلســطينيين المقدســيين وغيرهــم مــن العازميــن كســبوا احتــرام المحاوريــن ألصواتهــم التي ما عادت
ع ـلـى حمايــة المســجد األقصــى ،ومنــع طرد العائالت ُتح ـ َّرف لتتناســب مــع روا يــة «الجانبيــن» الزائفــة.
ـول مــن
الفلسطينية من حي الشيخ جراح .وأدت المخاوف وهكــذا أضحــى الشــعب الفلســطيني «أطـ َ
مــن التهديــدات اإلســرائيلية للمســجد األقصــى إ ـلـى ســهل عــكا».
ـال عنيــف بيــن حمــاس وإســرائيل .وع ـلـى
انــدالع قتـ ٍ
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ـس إدارة الشــبكة وموظفوهــا الســابقون ذكــرى أخيــرة أذكرهــا ـفـي هــذه الرســالة .ـفـي ،1982
يَفخ ـ ُر مجلـ ُ
والعاملــون وأعضاؤهــا ومناصروهــا بــأن منظمتنــا خرجــت مظاهــرة ٌ ـفـي لنــدن ،حيــث كنــت مقيم ـ ًة
والعديــد مــن محل ـلـي السياســات فيهــا كانــوا ـفـي حينهــا ،لالحتجــاج ع ـلـى الغــزو اإلســرائيلي للبنــان
طليعــة هــذا التحــول الخطا ـبـي.
وحصــار بيــروتِ .ســرنا ـفـي الشــوارع هاتفيــن« :جيـ ًـا
بعــد جيــل حتــى تتحــرر فلســطين».
فقــد أســهمت تحليــات الشــبكة منــذ اليــوم األول ـفـي
ل فلســطيني جديــد يعكـ ُـف ع ـلـى
التغييــر الجوهــري الــذي نــراه اليــوم ،وال تــزال الكثيــر واليــوم ،ثمــة جي ـ ٌ
مــن مقاالتهــا تصلــح ليومنــا هــذا كيــوم نشــرها ألول خــوض النضــال إ ـلـى جانــب َمــن تب ّقــى منــا .وأنــا كُ ـلـي
مرة.
يقيــن بأنــه ســيناضل بتواضــع وشــجاعة وإبــداع.
وأتمنــى أن نــرى التحريــر قري ًبــا ،ولكننــي لســت قلق ًة
ألننــا لــن نغيــب أب ـدًا.
لقــد أثبتــت منظمتنــا أنهــا أ كبــر مــن حجمهــا .فقــد
أطلقنــا الشــبكة ســنة  ،2010وبحلــول  2015كانــت
ميزانيتنا ال تزال أقل من  200,000دوالر .ومع ذلك ،نادية حجاب
تمكنــا طــوال هــذه الســنوات مــن إصــدار منشــوراتنا
الرئيسة الفخرية
بانتظــام باللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة ،وتح ـدَّث
محللــو السياســات ـفـي الشــبكة ـفـي فعاليــات عديــدة
ـفـي الواليــات المتحــدة وأوروبــا والعالــم العر ـبـي.
ونُشــرت مقــاالت الــرأي الصــادرة مــن الشــبكة بعــدة
لغــات ،وكثي ـ ًرا مــا كانــت ُتعــرض ـفـي وســائل اإلعــام
جــم شــركاؤنا المهتمــون تحليــات
الرئيســية .وتر َّ
الشــبكة إ ـلـى الفرنســية واإلســبانية وأحيانًــا إ ـلـى لغــات
حنــا العديـ َد مــن محللينا الشــباب موطئ
أخــرى .وم َن ْ
قدم من خالل الشــبكة ،فأســهموا في إثراء المنظمة
ـوطا طويـ ًـا فعـ ًـا.
بأفكارهــم وآرائهــم .لقــد قطعنــا شـ ً
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االستجابة
لألزمة :تغطية
الشبكة لجائحة
كوفيد١٩-
منذ تفشي كوفيد 19-عالم ًيا ،تَصدَّر
َ
طليعة القائمين
أعضاء الشبكة
بالتحليل ،مستنتجين أفكا ًرا مهم ًة
حول الوباء وتأثيراته المتعددة
المستويات على الشعب الفلسطيني
حول العالم.
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منـ ـش ــورات الـ ـشـ ـب ـ ـك ــة
فلسطين وكوفيد :19-دروس للقيادة في زمن األزمة
فادي قرعان ،تهاني مصطفى

غزة بين االحتالل ،واالنقسام ،وكوفيد :19-التصدي
لالنهيار المفرط
علي عبد الوهاب

في فلسطين ،كوفيد 19-واالحتالل اإلسرائيلي
يجتمعان
يارا هواري

االحتالل في زمن كوفيد :19-صحة الفلسطينيين
مسؤولية إسرائيل
يارا عاصي
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مق ــاالت الـ ــرأي

االستجابة
 تغطية:لألزمة
الشبكة لجائحة
١٩-كوفيد

By using this website, you consent to our use of

The Fight Against Vaccine Apartheid Goes Global
Israel’s refusal to vaccinate Palestinians under occupation has stirred widespread outrage—and linked
the struggle for justice in Palestine to struggles around the world.
By Yara M. Asi
APRIL 27, 2021
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A health worker holds a vial of Russia's Sputnik V vaccine as he prepares to vaccinate a Palestinian man against Covid19), at the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees Sheikh Redwan clinic in Gaza City. (Photo
by Majdi Fathi / NurPhoto via AP)

 تَصدَّر، عالم ًيا19-منذ تفشي كوفيد
َ
طليعة القائمين
أعضاء الشبكة
 مستنتجين أفكا ًرا مهم ًة،بالتحليل
حول الوباء وتأثيراته المتعددة
المستويات على الشعب الفلسطيني
.حول العالم
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االستجابة
لألزمة :تغطية
الشبكة لجائحة
كوفيد١٩-

الفعاليــات ع ـلـى شــبكة
اإلنترنت
كورونــا فيــروس ـفـي فلســطين :التصــدي
لضعــف هيئــات الســكان األصلييــن
مختبر سياسات الشبكة مع يارا عاصي وأسامة
طنوس ونور عرفة

منذ تفشي كوفيد 19-عالم ًيا ،تَصدَّر
َ
طليعة القائمين
أعضاء الشبكة
بالتحليل ،مستنتجين أفكا ًرا مهم ًة
حول الوباء وتأثيراته المتعددة
المستويات على الشعب الفلسطيني
حول العالم.
كوفيد 19-في ظل األبرتهايد

المراقبة ومكافحة كوفيد 19-في إسرائيل وحول العالم

يارا هواري وديانا بطو مع يوسف منير من المركز العربي في واشنطن

مروة فطافطة ونديم الناشف مع شارون آبراهام وايس وبيتر بينارت من
مؤسسة السالم في الشرق األوسط

العاصمة

7
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تحــليــالت
أصــيـلـة
أصدرت الشبكة  21منشو ًرا
ً
أصيل السنة الماضية .باإلضافة
إلى تغطيتنا كوفيد ،19-تصدَّر
المحللون لمواضيع متنوعة
مثل التضييق اإلسرائيلي على
المؤسسات الثقافية الفلسطينية
في القدس ،وانتهاك اليوتيوب

لحقوق الفلسطينيين الرقمية،
وتداعيات األزمة اللبنانية المركبة
على الالجئين الفلسطينيين ،وبقاء
نتنياهو السياسي.

8

٩
1

حلقة نقاشية

6

مـ ــوجــزات
سياساتية

ت ـ ـع ـق ـي ـبــات

1

3

مقالة تحت
المجهر

مذكرات
سياساتية
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تحــليــالت
أصــيـلـة

9

نشرنا ً
أيضا تقري ًرا بعنوان
«استعادة منظمة التحرير
الفلسطينية وإعادة إشراك
الشباب »،وهو أول تقرير مط َّول
تصدره الشبكة بمساهمات
من خمسة مؤلفين حول
ُسبل استعادة منظمة التحرير
الفلسطينية ،وشكل نماذج القيادة
فعل
والمساءلة التي يمكنها أن ُت ِّ
الفضاء السياسي الفلسطيني.



المحتويات



١٢

عام من العمل عبر
ٌ
شبكة اإلنترنت
«من بعض النواحيُ ،تع ّد الـشـبـكـة األلمع
من بين الجهات الفاعلة على شبكة اإلنترنت.
صممتها الشريكة المؤسسة نادية حجاب
فقد َّ
وزمالؤها منذ البداية كمؤسسة فكرية بحثية
عالمية للفلسطينيين ُتعنى بالسياسات
وتعمل في العالم االفتراضي .فليس مستغر بًا
اضطرت فيه
إذن أن تتألق الشبكة في عامٍ
ُ
مؤسسات البحث والفكر حول العالم إلى
العمل عبر شبكة اإلنترنت».
 -هيلينا كوبان ،بوسطن ريفيو

مختب ًرا للسياسات استضفنا
على مدار العام

أطلقنا حلقات بودكاست جديدة من الشبكة بعنوان
فلسطين بتفكير جديد

٣٠
٢٠

ندوة على شبكة اإلنترنت شاركنا فيها مع
منظمات المجتمع المدني
بعثة دبلوماسية قدمنا لها إحاطات
في فلسطين

المركز 35

أحرزناها ضمن فئة «أفضل شبكة بحثية وفكرية» في
تقرير مؤشر مرا كز الفكر العالمية للعام 2019

46

اقتباسا من تحليالت الشبكة و َر َد في
ً
المجالت األكاديمية والبحوث

34

مقالة رأي نشرنا وظهر أعضائنا على شاشات وسائل
اإلعالم العالمية نحو  50مرة

 10.2مليون

وصلنا إليه من خالل قنواتنا على وسائل التواصل االجتماعي
شخص َ
10
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ش ـب ـكــة األع ـضــاء

اإلنجازات
المؤسسية

أضفنا لشبكتنا في العام الماضي
 8أعضاء جدد من ذوي الخبرة في
مجاالت الثقافة والقانون الدولي
والبيئة والصحة العامة واألمن
ومجاالت أخرى.

أسماء أبو مِ زيد

11

دانا ف ّراج

رانيا محارب

وئام حمودة

مريم البرغوثي

تهاني مصطفى

زياد القطان

أمل نزال



المحتويات



ب ــرامـ ــج ال ـتــدري ــب وال ـتــوج ـي ــه

اإلنجازات
المؤسسية

أطلقنا برنامجين جديدين لتدريب الطالب
الجالسين على مقاعد الدراسة والمحللين
المبتدئين :برنامج المتدرب الصيفي وبرنامج غزة
التوجيهي .المشاركون في برنامج المتدرب الصيفي
هم من الطلبة الجالسين على مقاعد الدراسة
أو المتخرجين حدي ًثا من حول العالم الذين
الدعم لجهود الشبكة في البحث والتأليف
يقدمون
َ
في طائفة من المواضيع المتعلقة بالسياسات
الفلسطينية .يركز برنامج غزة التوجيهي تحديدًا
على تع ُّهد المحللين الناشئين في غزة بإشراف
موظفي الشبكة وزمالئها ومستشاريها .يوفر كال
البرنامجين فرص ًة للمتدربين لشحذ مهاراتهم في
تحليل السياسات ،وا كتساب معرفة أ كثر بعمل
مؤسسات البحث والفكر الفلسطينية.

12

آية الغزاوي :متدربة الشبكة في غزة
لعام 2021

تعمل آية كمدرسة لغة إنجليزية في وزارة التربية
والتعليم الفلسطينية في غزة وهي مساهمة
أرقاما (We are Not
في مشروع نحن لسنا
ً
 .)Numbersولها مقاالتها منشورة في موقع
«موندويس» ،ومشروع فلسطين على منصة
ميديوم ،وموقع أوبن ديموكراسي ،وموقع سالم
ميديا .وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في
اللغة اإلنجليزية وآدابها ودبلوم في التربية العامة
من جامعة األقصى.


المحتويات



زي ـ ــادة أع ـض ــاء ال ـفــريــق

اإلنجازات
المؤسسية

يرتكــز فريــق عملنــا عبــر أر بــع قــارات ،ونحــن مســتمرون كلنــا ـفـي إ يــاء األولو يــة للبنــاء المؤسســي وتبســيط عملياتنــا
لضمــان الفاعليــة ورضــا األعضــاء والتأثيــر.

المحرر المسؤول عن التكليف

ميغان دريسكول
المديرة اإلدارية

محمد حمارشة

نديم بوالصة

ساناتيه سواريز

عالء الترتير

لورا توماس

اإلدارة المالية

13

مستشار البرامج

يارا هواري

متخصص التواصل

المحللة الرئيسية

مديرة التطوير


المحتويات



إيرادات السنة المالية 2020

الوضع المالي
٪١

٪٧٠

14

اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ

٪٢٩

اﻷﻓﺮاد

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
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الوضع المالي

نفقات السنة المالية 2020
٪٦

٪٧٥
15

ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت

٪١٩

اﻹدارة

اﻟﺒﺮاﻣﺞ
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المانحون الداعمون

المؤسسات

مؤسسة السالم في الشرق األوسط

داعــمـونا
األكــارم
()٢٠٢٠

16

مؤسسة هاينريش بول ستفتنغ

مؤسسات المجتمع المفتوح

صندوق روكفلر براذرز

وزارة الخارجية الفدرالية السويسرية

كبار المانحين

جمال أبو علي
لينا القطان
نجوى القطان
عمر وغالية القطان
مازن عرفات
سوسن أصفري
ديمة عصفور
ناصر البرغوثي
مو َّفق ورنا بيبي
وليام دريسكول
طارق امطيرة
منال فاخوري
فارس غندور

جون وهنريتا غوليت
فريدريك حديد
زاهي خوري
هدى كتمتو
أصدقاء فلسطين في ليفربول
كريستين مونتغمري
إدوارد باول
نبيل القدومي
محمد طربوش
سالي تيمبسون
صالح ياسين

المانحون المستديمون

فهد أبو عقل
جورج عابد
جين عدس
دانا أبو الجبين
ديان أدكين
باتريشيا آبرهام
شاهر أحمد
جيفري أبرامز
وسام أحمد
آبيغيل أبي صالح ميتزغار
فايز أحمد
لينا وسامي البنا
جويس عجلوني وزياد خلف
وائل الجابي
سيرين عقل
تمارا بن حليم
جمانة القواسمي
ديانا بطو
نورا الشبلي
إيان تشالمرز
سيسيليا العلمي
جانيت كريسلر
سامر العطعوط
جانيت ديغنان
ماريان ألبينا
هاني فارس
زويا علي
لوال غريس
يارا عاصي
ليلى حجاب كابل
أنيس قاسم
ويليام باش
سليمان َق ّرش
أسلي بالي
عمــر مهــداوي وهيلــدا دون وأروى ألين بطارسة
مهــد ا و ي
سارونا بدوان
سماح سبعاوي
ِفرِيد بيرينغر
غريس سعيد
ماري بينيت
آيمي شعالن
سوزان بلين
تيري ويبير ودينكي روميلي
إلين بروتسكي
توربين ويسبورغ
زينة شهيد
وولي يزبك
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داعــمـونا
األكــارم
()٢٠٢٠
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كريستوفر كالرك
هيلينا كوبان
شارون كونلون
ريتشارد كوك
كريغ وسيندي كوري
كارولين كرا كرافت
شيريل كريسدي
مارتن كروكستون
حلمي دباغ
منى دجاني
هيرمين دي الي
إنفير دومينغو
نورا دوفنير
روبرت دواير
سوزان إتسكوفيتز
رندة فرح
جيمز فارس
دانا فراج
نانسي فاليشر
نوشين فرامكي
جون فاسيل
كاثرين غاالغر
أدريان غاسر
أليسون غليك
شيرنا غلوك
أبهيشيك غوهيل
كيفين غولد
بيغ غريفيثس
لورين غواي

جويس جينهاري غانكيل
ديكسيان حالج
دياال حمزة
زها حسن
دونا هيكس
نادية حجاب
عطا هندي
مقصود حسين
كاثرين هيوز-فريتخ
جنيفير هامستون
سناء حسين
عابدين جبارة
نبيل جاسر
آرالند جيكبسون
مارك جاغنر
جيريمياه جاسبر
بريجيت جينسن
أندرو القاضي
أحمد كمال
نيك قردحجي
دانا قردوش
مارتن كيمب
ندى قبالوي
ديفيد كيربي
لوير كوخ
ليا كويسترير
جو الفوند
الرا النغلي
بيتر الرسون

أدريان ليبويتز
ديفيد ليليفليد
مايك ليفي
ديفيد مانديل
باتريشيا منطورة
روبرت مانزانيدو
كارول مارش
يوا كيم مارتيلو
وليام ماثير
صوفي مايو
بيتر ميلر
جان موريب
كارول مورتون
ميشيل مشبك
ليما مرتضى
جميل نخلة
نديم الناشف
ماريفيلما أونيل
سفاين أولسن
خليل عثمان
جينارو باسكوال
نايجل بيرس
فيكي بيركينز
توفا بيرلماتر
روزاليند بيتشيسكي
دينا القدومي
يوسف رابوبورت
عمر رشدان
راشيل روبرتس
جوديث روس

كولين رويلرندة سلطي
جاكلين شوين
جوهان شار
سيلفيا شوارتز
سيندي شامبان
عمر شما
سوزان شول
إيلين شيبر
جيني سيلفر
كارين ستيل
جيني ستيماك
رود ساتش
مارجوري سويسمان
روهان تالبوت
ديفيد تايلور
إريك توماس
إدوارد طومسون
رالف توشر
يان فان هيورك
جو آن وا كر-فاراند
بنيامين واد
هارولد ووكر
جوزيف وي
جوليان ويتيكير
ليندا وايزر
ريتشارد وايز
ماري يلينيك
سيمون زيمرمان
أنيا زعرب
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زوروا موقع الشبكة
اإللكتروني

ادعمونا على
فيسبوك

راسلونا

تابعونا على
تويتر

انضموا لقائمة
بريدنا اإللكتروني

تصميم :جاك رباح
صورة الغالف :صور األمم المتحدة  /مانويل إلياس
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