
   

 
 تابعوا الشبكة لالطالع على وجهات نظر وتحليالت

سياساتية فلسطينية:   

:انضموا لقائمة بريدنا االلكترونية  

 bit.ly/ASlist  

:تابعونا على الفيسبوك  

 on.fb.me/al-shabaka 

:تابعونا على التوتير  

 twitter.com/alshabaka 
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 عينة مختارة من آخر إصدارات الشبكة:

 أوراق سياساتية: 

كتبه طارق دعنا "ين* "الفساد في فلسط  

كتبته سامية البطمة "فتح سوق العمل للمرأة الفلسطينية" *  

يم* "ألم يحن الوقت بعد لدفن نموذج معونة أوسلو؟" كتبه جيري  

ء الترتيروايلدمان وعال   

من تهجيرالفلسطينيين: األساليب اإلسرائيلية" كتبه منير نسيبة* "عقوٌد   

 

  تعقيبات:

بكتبته نادية حجا طينط من فلسب، مح ليإسرائ نم لققوروبي األ داالتحا*  
" كتبه سامر عبد اإلسرائيليتهايد رباأل* "ما وراء جنوب إفريقيا: فهم   

النور   
 

 حلقات نقاش:

ر * "تحت الحصار: ذكريات لينينغراد وواقع غزة" مع آية بشير واستي  

 رابابورت

 * "نقاش مفتوح حول التمثيل الفلسطيني"

 

 * "نقاش م
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