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الهوية والدور

مركز مسارات مؤسسة فلسطينية مستقلة غري ربحية تختص بالسياسات والدراسات 	 

اإلسرتاتيجية النوعية يف املجال السيايس، وأبعاده االجتامعية واالقتصادية والثقافية، 

قانون  مواد  العام 2011، مبوجب  منذ  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  لدى  مسجلة 

التعليم العايل الخاصة مبراكز البحث العلمي.

حدد مسارات هويته كمركز مختص بالتفكري اإلسرتاتيجي واقرتاح السياسات، بشكل 	 

يتجاوز االقتصار عىل تشخيص الواقع الفلسطيني باتجاه بلورة السياسات وتقديم 

االقرتاحات العملية للعالج. 

حدد مسارات دوره بالجمع بني اإلسهام يف دراسة التجارب املاضية كتجربة الحركة 	 

الوضع  يف  التأثري  عىل  والعمل  الصهيوين،  املرشوع  ودراسة  الفلسطينية،  الوطنية 

الراهن لضامن السري نحو املستقبل. 

المنطلقات
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مع 	  والسياسات،  املعرفة  بني  وصل  كحلقة  بالعمل  التغيري،  أُطروحة  املركز  يتبنى 

أشكال  عرب  وغريهم  الشباب  فيه  ينشط  الذي  الجديد  الفضاء/الحيز  عىل  الرتكيز 

املستند  السياسايت  واإلنتاج  املعرفة،  توفري  خالل  من  وذلك  العمل،  من  جديدة 

القرار، ورفع الوعي بالقضايا الوطنية  إىل هذه املعرفة، للتأثري عىل عملية صناعة 

يف  منتظمة  شعبية  ومشاركة  دميقراطي  حيز  يف  السياسية  والبدائل  اإلسرتاتيجية 

سياق رؤيا وطنية جامعة. 

»مسارات« وأطروحة التغيير

تنفيذ  عىل  تقوم  التي  التغيري  أطروحة  من  مسارات  ملركز  اإلسرتاتيجية  الخطة  تنطلق 

الحيز/ املعرفة والسياسات، واالستثامر يف  إنتاج  تعتمد منهجية تشاركية يف  برامج عمل 

الفضاء الجديد الذي تنشط فيه أشكال من العمل الكفاحي والسيايس واملجتمعي والثقايف 

من  والتأثري  الفلسطيني،  السيايس  للعمل  التقليدية  املنظومة  خارج  الشباب  يتصدرها 

األسفل لألعىل عىل عملية صناعة القرار، التي ال تقترص عىل صانعي القرار يف الدوائر العليا، 

ومنظامت  وأكادميية  سياسية  نخب  من  العالقة  ذات  األطراف  جميع  لتشمل  تتسع  بل 

شعبية ومؤسسات مدنية وأكادميية وإعالمية.

وقد متّكن املركز من الحصول عىل اعرتاف بدوره، خالل فرتة وجيزة نسبياً منذ تأسيسه، 

من  رشيحة  وإرشاك  املهتمني،  مستوى  عىل  والفكري  السيايس  للحوار  آفاق  فتح  ومن 

الشباب يف أنشطته، وإنتاج عدد كبري من الدراسات املَحّكمة وأوراق العمل والسياسات 

وتقدير املوقف. كام وفر منرباً للنقاش الدميقراطي عرب عدد كبري من الندوات والورشات 

إىل جانب  والشتات،  الوطن  الفلسطينية يف  التجمعات  من  الحوارية يف عدد  واللقاءات 

املؤمترات السنوية.
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وأصبح املركز يشكل عنواناً لتزويد الباحثني الشباب من الجنسني مبهارات تحليل وإعداد 

السياسات العامة والتفكري اإلسرتاتيجي عرب برنامج تدريبي رائد عىل املستويني الفلسطيني 

الطيف  ألوان  مختلف  مع  والتواصل  الوصول  عىل  متميزة  بقدرة  يتمتع  وبات  والعريب. 

الفكري والسيايس يف فلسطني والشتات، إضافة إىل شبكة من عالقات التشبيك والتعاون 

مع العديد من األفراد الخرباء يف مجاالت متنوعة واملؤسسات البحثية املحلية والخارجية.

يتضح من تحليل البيئة الحاضنة والتحليل الرباعي الوارد يف الخطة اإلسرتاتيجية الخمسية 

يستجيب  أن  ينبغي  »مسارات«  لعمل  اإلسرتاتيجي  اإلطار  أن   ،)2020-2016( للمركز 

للتحديات الداخلية والخارجية، بالبناء عىل عنارص القوة وتطويرها للتغلب عىل عنارص 

الضعف، وكذلك االستفادة من الفرص القامئة للتغلب عىل التحديات والتهديدات. 

ويكمن التحدي األبرز يف كيفية تحقيق التغيري يف بيئة سياسية يتم فيها صنع القرار يف ظل 

االفتقار إىل الدميقراطية السياسية، وغياب املؤسسات الوطنية الفاعلة والدميقراطية، وتطور 

نطاق  خارج  والرأي  الهوية  عن  والتعبري  والسيايس  الكفاحي  العمل  من  جديدة  أشكال 

االتحادات  األحزاب،  السلطة،  )املنظمة،  الفلسطيني  السيايس  للعمل  التقليدية  املنظومة 

تتصدر هذه  التي  الناشئة  القوى  االستثامر يف  الرتكيز عىل  يقتيض  ما  والنقابات..(، وهو 

األشكال الجديدة، رغم تشتتها وتبعرثها، ال سيام أنها تعترب القوى التي يتشكل منها التيار 

الثالث القادر يف حالة تبلوره عىل أساس رؤية وطنية دميقراطية عىل شق مسار التغيري يف 

إطار الرصاع التحرري والعملية الدميقراطية الداخلية.
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إستراتيجيات العمل

االلتزام بنظام البحث العلمي ومنهجية املراجعة والتحكيم يف البحوث والدراسات، 	 

وتشكيل املجموعات والفرق البحثية والبؤرية.

اعتامد منهجية تحليل الجمهور ومؤرشات لقياس األداء واملخرجات.	 

يف 	  والتأثري  السياسات،  وأوراق  البحوث  مخرجات  حول  العام  للنقاش  منرب  توفري 

أجندة النقاش الوطني، مع الرتكيز عىل الجمهور والعمل من األسفل لألعىل.

االستثامر يف الفضاء/الحيز الجديد الذي تنشط فيه أشكال العمل السيايس، والتعبري 	 

عن الهوية والرأي من خالل الرتكيز عىل الشباب يف برامج املركز، مبا يساهم يف زيادة 

التأثري وتوفري عوامل تحفز عىل تبلور تيار ثالث قوي.

إرشاك الشباب الفلسطيني يف اإلنتاج البحثي وإعداد أوراق العمل والسياسات.	 

تصميم وتنفيذ برامج التدريب يف إعداد السياسات العامة والتفكري اإلسرتاتيجي.	 

البحثية 	  الربامج  يف  باحثني/ات  مشاركة  لتشجيع  األخرى  املؤسسات  مع  التشبيك 

والسياساتية، وبخاصة من الشباب.

تعزيز استقاللية املركز وتنويع مصادر موارده املالية باالعتامد أساساً عىل مصادر 	 

متويل فلسطينية.
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املخرجات والتأثير

اعرتاف: اعرتاف بتأثري إيجايب وفعال ملركز مسارات من املؤسسات الرسمية والوطنية 	 

واألكادميية، وكذلك املؤسسات العربية والدولية. 

مختلف 	  يف  املهتمني  مستوى  عىل  والفكري  السيايس  للحوار  آفاق  فتح  آفاق: 

التجمعات الفلسطينية.

الحصيلة: إنتاج عدد كبري من الدراسات املَحّكمة وأوراق العمل والسياسات وتقدير 	 

املوقف. 

للنقاش 	  متواصل  منرب  توفري  عرب  الوطني  النقاش  أجندة  يف  التأثري  للنقاش:  منرب 

املؤمترات  جانب  إىل  والشتات،  الوطن  يف  الفلسطينية  التجمعات  يف  الدميقراطي 

السنوية. 

الشباب: تزويد باحثني شباب من الجنسني مبهارات تحليل وإعداد السياسات العامة 	 

والتفكري اإلسرتاتيجي عرب برنامج تدريبي رائد عىل املستويني الفلسطيني والعريب. 

الفكري 	  ألوان الطيف  الوصول والتواصل مع مختلف  التواصل: قدرة متميزة عىل 

والسيايس يف فلسطني والشتات. 
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مجلس األمناء
املؤسس: الراحل الكبير عبد احملسن القّطان 

رئيس املجلس: ممدوح العكر 
سعد عبد الهاديرزق صقرإسماعيل الزابري
نادية حجابسامح منرأنيس فوزي قاسم

صالح أبو أصبعخالد احلروبنبيل قسيس
زكريا محمدجميل هاللفيحاء عبد الهادي

كرمة النابلسيشفيق الغبراندمي روحانا
فتحي زيدانمعني ربانيسلطان ياسني
خليل شاهنيجابر سليمانهاني املصري
فادي قرعان

مجلس اإلدارة
رئيس املجلس: سعد عبد الهادي 

رزق صقرصالح أبو أصبع
فتحي زيدانمعني رباني

خليل شاهنيهاني املصري

طاقم املركز )الضفة والقطاع(
خليل شاهنيهاني املصري )املدير العام(

عماد أبو رحمةصالح عبد العاطي
عبد اجلبار احلروبرازي نابلسي

بيان حمدعدنان املصري
ردينة طّنانيليلى غازي
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تقدمي

تشكل الخطة اإلسرتاتيجية للمركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات اإلسرتاتيجية 

)مسارات( لألعوام الخمسة 2016 – 2020 إطاراً إسرتاتيجياً يحكم أداء املركز عىل مستوى 

برؤيته  املركز  ويلتزم  أخرى.  جهة  من  الربامجي  واملستوى  جهة،  من  املؤسيس  التطوير 

ورسالته ودوره كمبادئ موّجهة لعمله خالل فرتة الخطة، مع تحليل للمتغريات يف البيئة 

الخارجية من حيث الفرص والتهديدات وانعكاسها عىل عمل املركز، إىل جانب التحديث 

األهداف  تحقيق  من  متكن  بصورة  والضعف،  القوة  عنارص  يف  للمتغريات  املتواصل 

اإلسرتاتيجية والفرعية التي تتضمنها هذه الخطة.

تنطلق هذه الخطة من أطروحة التغيري التي تقوم عىل تنفيذ برامج عمل تعتمد منهجية 

تشاركية يف إنتاج املعرفة والسياسات، وإعطاء األولوية لالستثامر يف الحيز/الفضاء الجديد 

يتصدرها  والثقايف  واملجتمعي  والسيايس  الكفاحي  العمل  من  أشكال  فيه  تنشط  الذي 

البرامج
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الشباب خارج املنظومة التقليدية للعمل السيايس الفلسطيني، والتأثري من األسفل لألعىل 

عىل عملية صناعة القرار، التي ال تقترص عىل صانعي القرار يف الدوائر العليا، بل تتسع 

شعبية  ومنظامت  وأكادميية  سياسية  نخب  من  العالقة  ذات  األطراف  جميع  لتشمل 

ومؤسسات مدنية وأكادميية وإعالمية.

وتلتزم الخطط التنفيذية للمركز باإلطار الناظم التي تحدده الخطة اإلسرتاتيجية، بحيث 

تتوزع عىل برامجه املختلفة مجموعة من األنشطة املصممة لتحقيق الرتابط والتكامل ما 

بني األهداف اإلسرتاتيجية واألهداف الفرعية واملخرجات والتأثري املتوخى، وبخاصة فيام 

يتعلق بالربامج املوجهة لتطوير قدرات الشباب من الجنسني، وتشجيع مبادراتهم، وتعزيز 

مشاركتهم السياسية. 

تتضمن خطة التنفيذ السنوية رزمة من األنشطة التفصيلية واملخرجات الخاصة بكل من 

الربامج، إضافة إىل مؤرشات لقياس األداء واملخرجات والتأثري.



13

البرامج

أواًل: البرامج البحثية والسياساتية 

تشمل هذه الربامج األبحاث وأوراق السياسات وتقدير املوقف والتقدير اإلسرتاتيجي التي 

ترشف عىل إنتاجها لجنة السياسات يف املركز، إضافة إىل أوراق العمل املحكمة املقدمة 

إىل مؤمترات املركز. وتركز عىل القضايا والتطورات املتعلقة بالشعب الفلسطيني وقضيته 

الفلسطينية  التجربة  ومراجعة  واالجتامعية،  واالقتصادية  السياسية  بأبعادها  الوطنية 

واستخالص الدروس والعرب، ودراسة أوضاع واحتياجات التجمعات الفلسطينية يف فلسطني 

القضية  عىل  والدولية  واإلقليمية  العربية  املتغريات  تأثري  وتحليل  والشتات،  التاريخية 

الفلسطينية، وكذلك دراسة التطورات والتحوالت املتعلقة بالحركة الصهيونية ومرشوعها 

االستعامري االستيطاين.

برنامج الدراسات الفلسطينية
املوقف  تقدير  وأوراق  اإلسرتاتيجية  والدراسات  العلمية  البحوث  ونرش  إنتاج  عىل  يركز 

بالتحليل واملشورة  املعنيني  املعمقة واملحكمة، وتزويد  النوعية  السياسات ذات  وتحليل 

من  يزيد  مبا  اإللكرتوين،  التواصل  ووسائل  اإلعالم  لوسائل  األمثل  والتوظيف  املتخصصة، 

التأثري يف إثراء وتحسني عملية صناعة القرار الفلسطيني، وتوفري منرب للنقاش العام حول 

مخرجات البحوث وأوراق السياسات، مع الرتكيز عىل الجمهور والعمل من األسفل لألعىل.

تم إنتاج عدد كبري من أبحاث سياسات ودراسات إسرتاتيجية حول مراجعة تجربة الحركة 

الوطني،  واملرشوع  الفلسطيني،  السيايس  والفكر  والعرب،  الدروس  واستخالص  الوطنية 

وامليثاق الوطني، وأهداف وأشكال النضال، وإعادة بناء الوحدة الوطنية، وواقع واحتياجات 

التجمعات الفلسطينية يف فلسطني التاريخية والشتات، والحراكات واملبادرات الشبابية يف 
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الوطن والشتات، ودراسة أشكال العمل الناشئة يف الفضاء الجديد وتحفيز تبلور تيار وطني 

دميقراطي قوي.

يف هذا السياق، أنجز املركز منذ تأسيسه العام 2011 اآليت:

إصدار 39 كتاباً يف مجاالت البحث العلمي والسياسايت.	 

إسرتاتيجي 	  وتقدير  سياسات  وتحليل  موقف  تقدير  بني  تنوعت  ورقة   345 إنتاج 

وأوراق عمل ملؤمترات املركز.

أكرث من 200 باحث/ة من الوطن والشتات ساهموا يف إعداد الكتب واألوراق، ما 	 

يزيد عن نصفهم من الشباب.

بالضفة 	  الفلسطينية  التجمعات  يف  حوارياً  ولقاء  وندوة  عمل  ورشة   260 تنظيم 

واألوروبية  العربية  الشتات  بلدان  من  وعدد   48 وأرايض  غزة  وقطاع  الغربية 

الجامعات  طلبة  من  املئات  مبشاركة  حوارية  ورشات  فيها  مبا  املتحدة،  والواليات 

الفلسطينية.

تنظيم 14 مؤمتراً تناولت قضايا رئيسية تهم الشعب الفلسطيني وقضيته، مبشاركة 	 

املئات من الضفة والقطاع وأرايض 48 يف كل مؤمتر.

برنامج دراسة املشروع الصهيوني
الصهيوين  املرشوع  دراسة  إىل  الحاجة  العام 2016 يف ضوء  بداية  الربنامج يف  اعتامد  تم 

وطبيعة الدولة واملجتمع اإلرسائيليني، والحاجة إىل امتالك رؤية وطنية للمرشوع التحرري 

الفلسطيني يف وجه الحركة الصهيونية ومرشوعها االستعامري. ويركز الربنامج عىل دراسة 

اإلسرتاتيجيات والسياسات التي يعتمدها املرشوع الصهيوين يف فرض منظومات السيطرة 

وطرح  وموارده،  وأرضه  الفلسطيني  الشعب  عىل  العنرصية  االستيطانية  االستعامرية 

سياسات إسرتاتيجية فلسطينية مناقضة.
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للربنامج يضم كالً من: أسعد غانم، جميل هالل، عالء  وشكل املركز فريق إرشاف بحثياً 

العزّة، عوض منصور، لينا ميعاري؛ ملتابعة الربنامج وتقييم إنتاجه وتقديم استشارات حول 

املحاور وأسامء الباحثني وتحديد أولويات املحاور البحثية ضمن الربنامج، وترشيح عناوين 

بحثية.

أصدر املركز حتى اآلن خمسة أبحاث ضمن الربنامج، أعد أربعة منها باحثون شباب، يف 

حني يجري العمل حالياً عىل إنجاز عرشة أبحاث أخرى.

املؤمتر السنوي
يعترب املؤمتر السنوي أحد أهم برامج املركز، حيث يتم العمل عىل محاوره الرئيسية طيلة 

الذي  السنوي،  املؤمتر  يف  للنقاش  وتقدميها  محكمة  عمل  أوراق  إعداد  من خالل  العام، 

يحرضه مئات الشخصيات من الضفة والقطاع وأرايض 48 والشتات. ويشكل املؤمتر منرباً 

للنقاش العام حول القضايا الرئيسية ذات العالقة بالشعب الفلسطيني وقضية الوطنية.

إسرتاتيجية  رؤى  »فلسطني..  بعنوان   2017 العام  السادس  السنوي  مؤمتره  املركز  عقد 

والشباب  والنشطاء  واألكادمييني  السياسيني  من  500 شخصية  نحو  بحضور  وسياساتية«، 

واملجتمع املدين، إضافة إىل عدد من الوزراء السابقني، وأعضاء اللجنة التنفيذية واملجلسني 

افتتح بكلمة نيابة  الفلسطينية، كام  الوطني والترشيعي، ومسؤولني يف القوى والفصائل 

عن الرئيس. 

كام يعقد املركز املؤمتر السنوي السابع يف 11 و12 أيار/مايو 2018، تحت عنوان »نحو 

ظل  يف  وبخاصة  الفلسطينية«،  بالقضية  املحدقة  املخاطر  ملواجهة  وطني  نهوض  خطة 

تصاعد مخططات االستيطان والضم، ومخاطر خطة الرئيس األمرييك تحت عنوان »صفقة 

القرن«.
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برنامج إعادة بناء الوحدة الوطنية
يعترب أحد الربامج الرئيسية الذي ينفذه املركز منذ العام 2011، ويهدف إىل تقديم تصورات 

الداخيل من خالل حوار غري رسمي مبشاركة  واقرتاحات عملية وواقعية إلنهاء االنقسام 

الرئيسية وشخصيات مستقلة وممثلني عن املجتمع املدين واملرأة  الفصائل  سياسيني من 

والشباب يف الوطن والشتات، حول الخطوات واآلليات الالزمة إلعادة بناء الوحدة الوطنية 

عىل مستوى مؤسسات منظمة التحرير والسلطة واالتحادات والنقابات. وهو بذلك يعترب 

للحوار الوطني الرسمي منذ التوصل إىل اتفاق املصالحة بالقاهرة يف أيار  برنامجاً داعامً 

.2011

بناء مؤسسات منظمة  إعادة  الوثائق حول  العديد من  إنتاج  الربنامج  تم يف سياق هذا 

الحكومة،  وبرنامج  الوطني،  السيايس  الربنامج  حول  عملية  تصورات  وتقديم  التحرير، 

إىل  والقطاع،  الضفة  للسلطة يف  التابعة  املدنية  املؤسسات  توحيد  وآليات عملية إلعادة 

جانب تقديم تصورات وآليات مقرتحة إلعادة توحيد ودمج األجهزة األمنية وبلورة مرشوع 

الشعبية  االتحادات  وتفعيل  توحيد  آليات مقرتحة إلعادة  تقديم  الرشطة، وكذلك  لهيئة 

والنقابات املهنية. 

الفلسطينيني«، مبشاركة  وأثره عىل  االنقسام  »تكلفة  كتاب  إصدار  تم  ذلك،  وإىل جانب 

فريق واسع من الباحثني ومساعدي البحث، وتناول كلفة االنقسام يف املجاالت السياسية 

تأثري  إىل  إضافة  اإلنسان،  وحقوق  العامة  والحريات  والثقافية  واالجتامعية  واالقتصادية 

االنقسام عىل الفلسطينيني يف أرايض 48 والشتات.

واسعة  لعملية حوارية  الوطنية كحصيلة  الوحدة  وثيقة  إىل  بالتوصل  الربنامج  توج هذا 

يف فلسطني التاريخية والشتات، وتتضمن رؤية شاملة لكيفية إنهاء االنقسام وإعادة بناء 

الوحدة الوطنية. كام تم تشكيل لجنة متابعة داعمة للوثيقة من خالل تنظيم سلسلة من 

الفعاليات واللقاءات، وتضم ممثلني عن أبرز القوى واملجموعات الناشطة ضد االنقسام. 

سوف يواصل املركز العمل خالل الفرتة القادمة عىل تنفيذ سلسلة من الفعاليات والحوارات، 
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مثل  األخرية،  الوطني  املجلس  دورة  لعقد  املحتملة  السلبية  التداعيات  لتفادي  سيام  ال 

انتقال االنقسام عىل مستوى السلطة إىل رصاع عىل رشعية التمثيل. وهو ما يتطلب الرتكيز 

عىل منع التدهور وإبقاء طريق الوحدة والحوار قامئاً، والسعي لتنظيم مؤمتر عىل غرار 

مؤمتر وثيقة الوحدة الوطنية يف سياق حشد مواقف وطنية وشعبية ضاغطة باتجاه إنهاء 

االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

منتدى التفكير اإلستراتيجي
يسعى املركز إىل مأسسة وانتظام عمل منتدى التفكري اإلسرتاتيجي الفلسطيني وتفعيل دوره 

وفق نظام العمل الخاص به، مبا يتيح إرشاك نخبة من الباحثني والفعاليات الفلسطينية، مع 

مراعاة املشاركة الشبابية والنسوية، يف بلورة الوعي حول القضايا والتحديات التي تواجه 

القرارات  الفلسطيني، وطرح سياسات وخيارات وآليات تساعد يف صنع واتخاذ  الشعب 

املناسبة، ومبا يتيح تفعيل األدوات املتاحة من خالل منتدى التفكري يف التأثري عىل عملية 

صنع القرار والجمهور املستهدف.

لقاءات  عقد  2018 عىل  العام  مطلع  منذ  والشتات  الوطن  من  بؤرية  تعكف مجموعة 

عصف ذهني حول األسئلة اإلسرتاتيجية املطروحة أمام الفكر السيايس الفلسطيني متهيداً 

لطرحها للحوار ضمن منتدى التفكري اإلسرتاتيجي، مبشاركة نخبة من املفكرين واألكادمييني 

والناشطني من مختلف التجمعات الفلسطينية يف فلسطني التاريخية والشتات. 
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ثانيًا: برامج تعزيز القدرات واملبادرات الشبابية

الشباب، من خالل رفع وعي  الربامج إىل إعطاء األولوية لالستثامر يف جيل  تهدف هذه 

الشباب يف الوطن والشتات بالقضايا الوطنية واملجتمعية الفلسطينية، ورفع مستوى قدرات 

السياسات  اإلسرتاتيجي وتحليل وإعداد  التفكري  الشباب يف مجال  الباحثني/ات  ومهارات 

إسهامهم/ن يف  والدولية، وتنمية  اإلقليمية  بأبعاده  الفلسطيني  بالسياق  املرتبطة  العامة 

اإلنتاج البحثي والسياسايت والتأثري عىل عملية صناعة القرار يف مستوياته املختلفة، وتعزيز 

الشبابية،  املبادرات  وتشجيع  اإلناث،  وبخاصة  للشباب،  الدميقراطية  السياسية  الرشاكة 

وتعزيز التواصل والتشبيك بني الشباب الفلسطيني يف فلسطني التاريخية والشتات. 

برنامج التفكير اإلستراتيجي وإعداد السياسات العامة
الجيل  من  الباحثني/ات  من  مجموعة  تدريب  بهدف  الربنامج  هذا  وتنفيذ  تصميم  تّم 

الشاب عىل مهارات تحليل وإعداد السياسات العامة والتفكري اإلسرتاتيجي، ووضع خطط 

عمل إسرتاتيجية تتعامل مع قضايا مختلفة، وكذلك ترويجها. 

يعترب هذا الربنامج األول من نوعه يف فلسطني، ال سيّام من حيث تقديم مفهوم السياسات 

التخطيط الجامعي، وتحليل الجمهور،  العامة والتفكري اإلسرتاتيجي للباحثني/ات، وفكرة 

السياسات  يف  متخصصة  عاملية  مراكز  بنامذج  املتدربني/ات  وتعريف  الحقائق،  وأوراق 

الذي  األمر  العامة، وعمليات ومراحل تطوير سياسة عامة، فضالً عن تحليلها وتقييمها، 

يساعد عىل تطوير ثقافة التخطيط والتفكري اإلسرتاتيجيني بدل حالة العشوائية واالرتجال 

التي تهيمن عىل قطاعات واسعة من أوجه العمل الفلسطيني، سواء عىل املستوى الرسمي 

أو الشعبي.
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تدريبي  فريق  بإرشاف  تدريبية،  ساعة   300 بواقع  الرابعة،  للسنة  الربنامج  املركز  ينفذ 

الغربية  الضفة  الجنسني من  من  اآلن خمسة وستون شاباً  لغاية  منه  متخصص، وتخرج 

يتوقع تخرجهم  إليهم 28 شاباً جديداً  املقرر أن ينضم  وقطاع غزة وأرايض 1948، ومن 

لرفع  الخريجني/ات  من  ملجموعة  خاصاً  تدريبياً  برنامجاً  املركز  نظم  كام   .2018 صيف 

قدراتهم للعمل مع امللتحقني/ات بالربنامج كمساعدي تطوير أوراق موقف وسياسات. 

وتحليل  موقف  تقدير  ورقة   44 األوىل  الثالثة  دفعاته  يف  الربنامج  من  الخريجون  أنتج 

سياسات، شملت العديد من القضايا السياسية والوطنية واالجتامعية والرتبوية والثقافية 

يف  نرشها  وتم  الفلسطينية،  بالقضية  الصلة  ذات  والدولية  العربية  وكذلك  واالقتصادية، 

وسائل اإلعالم، وهي متاحة يف كتب خاصة أصدرها املركز وعىل موقعه اإللكرتوين.

كام نظم املركز برنامجاً تدريبياً بعنوان »مدخل إىل التفكري اإلسرتاتيجي وإعداد السياسات 

بناء عىل  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  دوائر  مختلف  من  موظفاً  لثامنية عرش  العامة« 

اإلسرتاتيجي  التفكري  إىل  »مدخل  عنوان  تحت  املنظمة،  يف  واإلعالم  الثقافة  دائرة  طلب 

والسياسات العامة«. واشتمل هذا الربنامج عىل عرشة لقاءات.

ويف السياق ذاته، نظم املركز برنامجاً مامثالً ملجموعة من الشباب من الجنسني بناء عىل 

طلب من مجموعة نبض الشبابية.

منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير اإلستراتيجي

أسسه املركز يف العام 2017، دعامً ملبادرة جاءت من الخريجني/ات، ويضم يف عضويته كافة 

فلسطيني مستقل ومستدام مختص  منتدى شبايب  التدريبي. وهو  الربنامج  خريجي/ات 

الخاصة  العامة  السياسات  يف  للتأثري  يسعى  العامة،  والسياسات  اإلسرتاتيجي  بالتفكري 

والقضية الوطنية. رسالته املساهمة يف تعزيز مشاركة الشباب الفلسطيني من خالل اقرتاح 

وإنتاج وتطوير ونرش أوراق تحليل سياسات وتقدير موقف مبجاالتها املختلفة، املرتبطة 

بالقضية الفلسطينية بأبعادها املختلفة، وتوفري منرب للحوار العام مبشاركة الجهات الفاعلة 
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الرسمية والوطنية والشبابية يف التجمعات الفلسطينية املختلفة حول ما ينتجه املنتدى من 

سياسات، وتفعيل أدوات التأثري عىل املعنيني بعملية صناعة القرار.

بدأ املنتدى إنتاجه من أوراق تقدير املوقف وتحليل السياسات يف العام 2018.

برنامج تطوير املشاركة السياسية للشباب 
يعترب هذا الربنامج من أهم الربامج التي رشع املركز بتنفيذها العام 2018، عىل أن يستمر 

ملدة أربع سنوات.

يشمل الربنامج البدء بتنفيذ بحث يركز عىل دراسة أشكال منوذجية للمشاركة السياسية 

والسيايس  الوطني  الدور  تعزيز  عىل  قادرة  االستعامري،  الرشط  يف  الفلسطيني  للشباب 

للشباب، ويقوم باحث رئييس باإلرشاف عىل مجموعة من الباحثني املساعدين يف تجمعات 

واحتياجاتهم،  الشباب  واقع  حول  أوراق  إلعداد  والشتات  الوطن  يف  رئيسية  فلسطينية 

ومن ثم سيتم تصميم وتنفيذ برنامج لتطوير قدرات الشباب يف مجال اقرتاح السياسات 

واملبادرات والتشبيك بناء عىل مخرجات وتوصيات البحث.

برنامج »الشباب يريد«
الوطنية  القضايا  مختلف  إزاء  مسؤولياتهم  تحمل  يف  لالنخراط  الشباب  زج  إىل  يهدف   

السياسية واالجتامعية والثقافية والرتبوية واالقتصادية. ويشارك فيه الشباب الفلسطيني 

من التجمعات املختلفة )الضفة الغربية، قطاع غزة، أرايض 48، الشتات(. ويركز الربنامج 

بينهام وتنسق  التجمعات تتواصل فيام  إنتاج شبكة شبابية فلسطينية من مختلف  عىل 

أنشطتها باالستناد إىل رؤية وطنية شبابية تتم بلورتها عرب عملية حوارية واسعة يف أوساط 

الشباب من الجنسني ومن مختلف الخلفيات الفكرية والسياسية. 
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برنامج دعم قدرات الشباب يف املناطق املهمشة
بفعل  واملهددة  املهمشة  املناطق  يف  الفلسطينيني  صمود  تعزيز  إىل  الربنامج  يهدف 

بني  الربط  يف  الشباب  قدرات  وتنمية  القرسي،  التهجري  ومخططات  والجدار  االستيطان 

الربنامج  تنفيذ  بدأ  العامة. وقد  الوطنية  املحلية والقضايا  الدفاع عن قضايا مجتمعاتهم 

يف العام 2017 يف محافظة الخليل )كرمة، سكة، الكوم، عبده وأمريش، السموع، البلدة 

القدمية بالخليل(، وذلك من خالل بناء قدرات الشباب من هذه املناطق ومتكينهم من 

السيطرة  سياسات  وجه  يف  صمودهم  من  وتعزز  مجتمعاتهم  تحمي  مبادرات  تطوير 

الصهيونية يف تلك املناطق.

تم يف سياق الربنامج تطوير خمس مبادرات مستندة إىل سياسات مقرتحة ومعززة بأوراق 

تم  كام  املهمشة،  املناطق  يف  الفلسطينية  التجمعات  تواجهها  مشكالت  ملعالجة  حقائق 

تصميم حمالت منارصة يجري العمل عىل تنفيذها منذ بداية العام 2018. 
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ثالثًا: برامج تعزيز املشاركة واملبادرات النسوية

بالرتافق مع حرص مركز مسارات عىل الحضور الفاعل للمرأة يف مختلف برامج وأنشطة 

تعزيز  يف  املساهمة  إىل  الخصوص  وجه  عىل  املرأة  إىل  املوجهة  الربامج  تهدف  املركز، 

ورضورة  الجنسني،  بني  الكاملة  واملساواة  القرار  اتخاذ  مستويات  جميع  يف  مشاركتها 

مشاركتها املتساوية يف الحوارات الوطنية واالجتامعية.

تركز الربامج الحالية عىل تحقيق هدفني رئيسيني:

القضايا،  من  عدد  تجاه  التوافقي  النسوي  الخطاب  مكوِّنات  حول  الحوار  تيسري  أوالً: 

الوطنية  الحوارات  الفاعلة واملتساوية يف  املرأة لحقها يف املشاركة  أبرزها كيفية مامرسة 

واملجتمعية، وتحديد أجندة هذه الحوارات، وتعزيز مشاركة النساء يف صناعة القرار عىل 

مختلف املستويات، ويف املؤسسات الوطنية واألحزاب السياسية، انسجاماً مع القرار 1325 

الصادر عن مجلس األمن، والخطة الوطنية لتنفيذ هذا القرار، إضافة إىل أسس ومرتكزات 

الرشاكة والعمل املشرتك يف األطر واملؤسسات واملنظامت النسوية. 

ثانياً: تشجيع ودعم النساء، وبخاصة من جيل الشباب يف الوطن والشتات، عىل التقدم 

مببادرات إبداعية ذات طابع مجتمعي وتقديم مناذج لتجارب نسوية ناجحة. 

برنامج مائدة السالم النسوية
الهدف من تنظيم موائد السالم النسوية هو توفري منصة للنساء والرجال للنقاش والحوار 

حول دور النساء أثناء الرصاع وما بعده، ويف حاالت االستعامر واالحتالل العسكري كام هو 

الحال يف السياق الفلسطيني، إضافة إىل مناقشة مواضيع السالم من وجهة نظر نسوية.
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شاركت فلسطني بإرشاف مركز مسارات، وبالتعاون مع منظمة »نساء من أجل السالم عرب 

 ،)2017-2015( املاضية  الثالث  األعوام  مدار  نسوية عىل  موائد  ثالث  تنظيم  العامل«، يف 

مبشاركة واسعة من النساء والرجال من كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وأرايض 48 ومن 

النساء الالجئات يف لبنان. وتم يف العام 2017 التوصل عرب عملية حوارية واسعة إىل وثيقة 

تتضمن القضايا الرئيسية لخطاب نسوي توافقي بني النساء من مختلف التيارات الفكرية 

والسياسية، وسوف تطرح خالل العام 2018 للنقاش العام.

برنامج حتدي االبتكار االجتماعي للنساء
عىل  والشتات،  الوطن  يف  الشباب  جيل  من  وبخاصة  النساء،  ودعم  تشجيع  إىل  يهدف 

التقدم مببادرات إبداعية ذات طابع اجتامعي، بحيث يشارك يف تقديم كل مبادرة فريق 

يضم أعضاء من الجنسني، وتركز عىل تطوير دور النساء. 

سيعكف فريق من الخرباء من الجنسني عىل اختيار أفضل املبادرات، ومن ثم العمل عىل 

تقديم املساعدة عىل تطويرها، وتوفري الدعم لتنفيذ املبادرات األفضل. ومن املقرر اإلعالن 

عن املعايري الخاصة بالتقدم إىل املبادرات منتصف العام 2018.




