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العامة المديرة  كلمة 
 مثَّل العام 2015 نقطَة حتوٍل لشبكة السياسات الفلسطينية

 )الشبكة(، حيث اكتست مالمحها بعد خمسة أعوام من انطالقها
 كمركز فكري وبحثي فلسطيني عابر للحدود بفضل جهود فريٍق

 من املتطوعني. واكتسبت الشبكة بفضل مساهماتنا الفكرية
 سمعًة جلودة حتليالتها السياساتية. وقد تعززت هذه املكانة

 يف العام 2015 باستحداث برنامج الزميل السياساتي، ومن ثم
 توسيعه يف العام 2016. وازداد عدد احملللني السياساتيني يف الشبكة بنحو %15 ليصل عدد األعضاء إلى

120 بحلول نهاية عام  2015  وإلى 150 بحلول حزيران 2016

 ويف العام 2015، وللسنة الثالثة على التوالي، حافظنا على ترتيبنا ضمن فئة أفضل شبكة فكرية وبحثية على
 وجتلت الثقة املتنامية يف الشبكة .)Global Go To Think Tank Index( مؤشر مراكز الفكر العاملية

يف تضاعف ميزانيتنها تقريًبا من 120,000 دوالر أمريكي يف 2014 إلى 190,000 دوالر يف 2015.

 لقد حافظنا كذلك على التزامنا بنشر حتليالتنا باللغتني العربية واإلجنليزية، وقد بات محتوى الشبكة
 يُترَجم أيًضا إلى الفرنسية واإليطالية واإلسبانية ولغات أخرى. وباإلضافة إلى ذلك، بدأنا برنامًجا لنشر

 مقاالت الرأي يف وسائل اإلعالم العربية، وسرعان ما أثبت البرنامج جناحه. ويف نيسان/أبريل 2015، أعدنا
 تصميم موقعنا اإللكتروني، بعد مضي خمس سنوات بالضبط على انطالق الشبكة. يوفر املوقع

اجلديد سهولًة يف التنقل بني الصفحات واملواضيع، وجتربًة أمتع للُقراء واملتصفحني.

 لن تتوقف الشبكة عند هذه اإلجنازات. فالغرض الذي تأسست ألجله هذه املنظمة أكثُر إحلاًحا من أي وقت
 مضى، حيث إن الصراعات املأساوية واخلسائر يف األرواح يف املنطقة العربية واالنقسامات الفلسطينية

 الداخلية جتعل من تعزيز احلقوق الفلسطينية مهمًة أصعَب بكثير. واجليُل اجلديد من الفلسطينيني
 القاطنني حتت االحتالل اإلسرائيلي، وحتت احلصار، ويف املنفى يواجه مستقباًل قامًتا

.
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يكتنفه املسعى اإلسرائيلي احلثيث الستعمار األرض الفلسطينية وتفريغها من الفلسطينيني.

 ضاعفت إسرائيُل هجماتها ضد املسعى الفلسطيني لنيل احلرية والعدالة واملساواة، سواًء على األرض أو
 باستهداف اخلطاب املتحول ملصلحة احلقوق الفلسطينية. وال شك يف أن حتواًل ما آخٌذ يف التبلور، ويعود
 الفضُل جلُّه إلى جناِح حركة املجتمع املدني العاملية النامية باطراد واملستوحاة إلى حٍد كبير من نداء حركة

 املقاطعة ذات القيادة الفلسطينية )حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات
عليها(، ومن منظماٍت أخرى كمنظمتنا.

 نسعى يف الشبكة إلى املساهمة يف صياغة اخلطاب بإيصال األصوات السياساتية الفلسطينية إلى دوائر صنع
 السياسات الفلسطينية والعربية والغربية، وإلى الناشطني واملهتمني الفلسطينيني وغير الفلسطينيني. ونحن

 نوفر منتدى يقترح املشاركون فيه استراتيجياٍت بديلًة ويناقشونها ملواجهة التحديات يف مجاالت السياسة
  واالقتصاد والالجئني واملجتمع املدني. ونُشرت حتليالتنا التي أنتجناها هذا العام يف وسائل إعالمية مختلفة

مثل نيويورك تاميز، السفير، األخبار، لوموند ديبلوماتيك، هآرتس، وكالة معا اإلخبارية ،
ذي غلف نيوز، فايس، سالون، واستُشهد بها يف أوراٍق بحثية ودراسات.

 إن هذه اإلجنازات ما كانت لتتحقق لوال الدعم القيِّم من شركاء الشبكة واجلهات املانحة وانخراط أعضائها.
 فاسمحوا لي أن أُعبَِّر عن شكري وشكر مجلس األمناء لكلِّ َمن وَضع ثقته يف الشبكة وأعاننا على إدراك

قدراتها الكامنة.

نادية حجاب
املديرة العامة

http://gulfnews.com/opinion/thinkers/no-let-up-in-israeli-atrocities-1.1586198
http://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-1.689481
https://mondediplo.com/outsidein/and-when-abbas-goes
http://www.al-akhbar.com/node/245287
http://assafir.com/Article/448390/Archive
http://www.nytimes.com/roomfordebate/2015/02/24/terror-and-the-palestinian-authority/abbas-whos-tried-to-keep-the-peace-now-must-pay-for-violence
https://www.researchgate.net/publication/272684023_Building_a_Neoliberal_Palestinian_State_under_Closure_The_Economic_and_Spatial_Implications_of_Walls_and_Barriers
https://www.researchgate.net/publication/281686588_The_Isolated_Generation_the_importance_of_intra-Palestinian_communication?enrichId=rgreq-c565a25e3a2734d4988985fac2d07bd5-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MTY4NjU4ODtBUzoyNzI5NjY0ODczNzU4NzJAMTQ0MjA5MTY5MDA1NQ%3D%3D&el=1_x_2
http://www.salon.com/2015/12/07/israels_cynical_new_strategy_reframe_palestine_debate_as_a_religious_battle_when_it_is_really_about_civil_rights/
http://motherboard.vice.com/read/how-3g-will-change-palestine
http://gulfnews.com/opinion/thinkers/no-let-up-in-israeli-atrocities-1.1586198
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نشأة الشبكة 
 انطلقت الشبكة يف 10 نيسان/أبريل 2010، وضمت آنذاك 60 مستشاًرا سياساتًيا، كلهم فلسطينيون

 تقريًبا، نصفهم يف فلسطني والعالم العربي، ونصفهم اآلخر يف أوروبا واألمريكتني وآسيا. تأسست الشبكة
 بفضل منحة تأسيسية سخية من السيد عبد احملسن القطان، صاحب الدعم غير املنقطع عن

املنظمة )انظر/ي القسم 5 لالطالع على قائمة كاملة بأسماء املانحني يف العام 2015(.

لت الشبكة يف والية كاليفورنيا يف 2009 باسم شبكة سياسات الشرق األوسط، وتزاول أعمالها باسم  ُسجِّ
 الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية. ويف العام 2013، صنَّفت مصلحة الضرائب األمريكية

  الشبكَة كمنظمٍة غير ربحية مبوجب البند               وعليه، غدت التبرعات التي يدفعها املواطنون 
ز التبرعات.    األمريكيون للشبكة معفيًة من الضرائب، مّما حفَّ

 
 يضم مجلس أمناء الشبكة أعضاَء متطوعني: سام بحور )منذ 2012(، ونادية حجاب )مؤسسة مشارك(،

أسامة خليل )مؤسس مشارك(، وماري نزال البطاينة )منذ 2014(.

 ويف العام 2015، حتولت الشبكة من االعتماد على املتطوعني وعلى املوظفني غير املتفرغني، حيث عينت
 موظفنْي متفرغنْي وأربعة موظفني غيَر متفرغني وثالثَة موظفني متعاقدين بحلول حزيران  2016.

501)ج( )3(

.1
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 :2015  التركيز المواضيعي في 
الفوضى لحالة  الجذرية   األسباب 

والسياسية االقتصادية 
 تقدم الشبكة اليوم مساهمًة فكريًة تتمثل يف مجموعة معتبرة من التحليالت الرصينة التي يكتبها أعضاء
 الشبكة )انظر/ي القسم 6 لالطالع على قائمة باملنشورات الصادرة بني عامي 2010 و2015(. وقد ثبتت

مع مرور الوقت صحُة الكثير من هذه التحليالت التي يُعاد نشرها كلما استدعت األحداث.

 تتحدى حتليالت الشبكة املسلَّمات يف اخلطاب السياساتي، وتسعى إلى صياغة توصيات سياساتية مبنية
 على األدلة. وعلى سبيل املثال، يتناول حتليلنا االقتصادي الضبابية يف صناعة املعونة، ويركز على األسباب

 اجلذرية املسؤولة عن األوضاع االقتصادية الصعبة للفلسطينيني. ومن الورقات السياساتية املنشورة يف
 2015 ورقٌة تُعلِّق على الدولة الفاشلة املستحدثة يف فلسطني بسبب تطبيق "حلول فنية" منزوعة من

التحليل السياسي، وورقٌة تبحث يف نظام الفساد املتجدد.

 بَحَث محللو الشبكة يف العام 2015 أيًضا الُسبَل املتاحة لتحفيز التنمية االقتصادية حتى يف ظل ظروف
 االحتالل واالستعمار من خالل معاجلة الطلب على عمل املرأة دون االقتصار على جانب العرض. وتناول

 التحليل السياساتي كذلك أساليب االحتالل العسكري اإلسرائيلي يف استغالل املوارد الفلسطينية، مبا فيها
 السيطرة على خدمات االتصال اخللوي من اجليلني الثالث والرابع              وتأثير املستوطنات غير
  الشرعية يف االقتصاد الفلسطيني، ويدحض الزعَم بأن وضَع عالمات مميِّزة على منتجات املستوطنات

سيُضر العمال الفلسطينيني.

 ساهم قسُم الشؤون السياسية وقسم شؤون الالجئني يف الشبكة يف تعزيز النقاش بني أعضاء الشبكة،
 حيث ُطرحت أسئلة صعبة من قبيل دوِر األحزاب السياسية يف ثورِة الشباب التي تفجرت يف أواخر 2015،
 والقدرِة الكامنة ومدى النفوذ للقائمة املشتركة التي أنشأتها أحزاٌب وأطراٌف فلسطينية داخل إسرائيل.
 ونشرت الشبكة أيًضا ورقًة سياساتيًة تدعو دولَة فلسطني يف مقترٍح جريء إلى منح جنسيتها لالجئني.

 ومن التحليالت املنشورة حتليٌل متعمق عن التمييز القانوني املماَرس ضد الالجئني الفلسطينيني الفارين
من النزاع السوري.

G3  و G4
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https://al-shabaka.org/ar/
https://al-shabaka.org/category/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://al-shabaka.org/briefs/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/
https://al-shabaka.org/briefs/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF/
https://al-shabaka.org/briefs/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF/
https://al-shabaka.org/briefs/%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ae%d9%86%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7/
https://al-shabaka.org/category/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d9%8a%d9%86/
https://al-shabaka.org/category/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d9%8a%d9%86/
https://al-shabaka.org/category/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/
https://al-shabaka.org/roundtables/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%8c-%d9%81%d9%87%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%8d-%d9%84%d9%84%d8%a3/
https://al-shabaka.org/roundtables/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%8c-%d9%81%d9%87%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%8d-%d9%84%d9%84%d8%a3/
https://al-shabaka.org/briefs/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
https://al-shabaka.org/briefs/palestinian-refugees-from-syria-stranded-on-the-margins-of-law/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/
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 نشرت الشبكة أيًضا أشمَل تقييم خليارات فلسطني يف احملكمة اجلنائية الدولية يوم دخلت عضويتها يف
 احملكمة حيز التنفيذ. ومن القضايا الرئيسية األخرى التي بُحثت حاجُة حماس ملراجعة ميثاقها وليس

 فقط النأي بنفسها عنه؛ واستخدام خطاب "احلرب الدينية" كعباءة لستر استعمار إسرائيل للقدس
الشرقية؛ والوضع الهش ملشروع الدولة الفلسطينية.

المتزايد الشبكة  توسع 
 اتسمت تغطية الشبكة يف أمريكا الشمالية وأوروبا بقوتها منذ البداية، وما انفكت تتسع. وقد جنح محللو
 الشبكة يف نشر مقاالت آرائهم يف وسائل اإلعالم وال سيما الرئيسية مثل نيويورك تاميز، ذي نيشن، ذي

 هيل، لوموند ديبلوماتيك )الطبعة اإلجنليزية(، هافينغتون بوست، أوبن دميوكراسي يف العام 2015
فضاًل على إجراء مقابالت يف وسائل اإلعالم مثل فايس واجلزيرة.

 يتزايد وصول وتوسع الشبكة يف العالم العربي، حيث غدت حتليالتنا السياساتية تظهر يف وسائل اإلعالم
 العربية، ونُشرت يف العام 2015 مقاالت رأي كتبها محللو الشبكة السياساتيون يف صحيفة القدس،

 جريدة الغد، جريدة األخبار، السفير اللبنانية، العربي اجلديد، صحيفة احلياة اللندنية، هافينغتون
 بوست العربية. وتخطط الشبكة لزيادة تواصلها باللغة العربية من خالل توسيع برنامجها

للتواصل اإلعالمي.

 إن تأثيَر الشبكة آخٌذ يف االزدياد. ولعلَّ من أهم املؤشرات ثباُت ترتيبها لثالث سنوات متتالية ضمن فئة
 "أفضل شبكة بحثية وفكرية" على مؤشر مراكز الفكر العاملية                    .             . يف العام 2015
 مثاًل نُشر هذا املؤشر بفضل جهود 4750 عضَو هيئِة تدريس وصحفًيا وصانَع قرار وباحًثا، فضاًل على

(Global Think Tank)

.3

https://al-shabaka.org/briefs/%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9%d8%9f/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3-2015-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%91%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://al-shabaka.org/briefs/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3%d8%8c-%d8%b3%d9%8e%d8%aa%d9%92%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9/
http://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/231493-how-israel-gets-to-cut-off-palestines-revenue
https://www.thenation.com/article/the-palestinians-fleeing-syria-are-among-the-most-vulnerable-refugees/
http://www.nytimes.com/roomfordebate/2015/02/24/terror-and-the-palestinian-authority/abbas-whos-tried-to-keep-the-peace-now-must-pay-for-violence
https://al-shabaka.org/%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/
http://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/231493-how-israel-gets-to-cut-off-palestines-revenue
https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/valentina-azarov/icc-action-and-domestic-effects-of-transnational-criminality
http://www.huffingtonpost.com/nadim-nashif/the-bigger-picture-of-the_b_7586138.html
http://mondediplo.com/blogs/and-when-abbas-goes
http://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/231493-how-israel-gets-to-cut-off-palestines-revenue
http://www.aljazeera.com/news/2015/05/tensions-soar-west-bank-refugee-camp-150530075457166.html
http://motherboard.vice.com/read/how-3g-will-change-palestine
http://www.epalestine.com/resetting-pdf-ar.pdf
http://www.huffpostarabi.com/alaa-al-tarter/-_811_b_7888220.html
https://www.alaraby.co.uk/supplementpalestine/2015/12/20/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%
https://www.alaraby.co.uk/supplementpalestine/2015/12/20/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%
http://assafir.com/Article/448390
http://www.al-akhbar.com/node/245287
http://www.alghad.com/articles/863178-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A?s=b6bcad32c0ad8a3b3e29fb9019cba1e3
http://www.alghad.com/articles/863178-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A?s=b6bcad32c0ad8a3b3e29fb9019cba1e3
http://www.huffpostarabi.com/alaa-al-tarter/-_811_b_7888220.html
http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=think_tanks
http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=think_tanks
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 900 متخصٍص إقليمي. وقد حافظت الشبكة على ترتيبها يف املركز الثالث والثالثني رغم ارتفاع عدد
 مجامع البحث والفكر املشمولة يف االستطالع بنسبة %24 ضمن فئة أفضل شبكة بحثية وفكرية ليبلغ 79
 شبكة. وتقدمت الشبكة على مؤسسات بحثية وفكرية من قبيل شبكة األمن والعالقات الدولية )سويسرا(،

 واملعهد امللكي للشؤون الدولية )اململكة املتحدة(، ومعهد البحوث االقتصادية التطبيقية )البرازيل(، وتفصلها
 عن املجلس األمريكي للعالقات اخلارجية ستُة مراكز فقط، وعن املعهد األملاني للشؤون الدولية واألمنية

.مركزان

 ومن الدالئل األخرى على االعتراف مبكانة الشبكة وجوُد منظماٍت أخرى تعتبُر التحليالت السياساتية التي
 تنشرها الشبكة ثريًة مبا يكفي لكي تترجمها إلى لغات أخرى وعلى نفقتها اخلاصة. تُعيد وكالة اإلعالم

 الفلسطينية نشَر العديد من املقاالت السياساتية باللغة الفرنسية، كما تفعل وسائل إعالمية فرنسية أخرى
 أحيانًا                                              . وتعمل وكالة أنباء الشرق األدنى على إعادة نشر مقاالت

  الشبكة باللغة اإليطالية، بينما أعادت مدونة                       نشر مقالة للشبكة باللغة اإلسبانية، وأعاد
موقع                 نشر إحدى مقاالتنا باللغة العبرية.

 يُدعى العاملون واحملللون يف الشبكة أيًضا للتحدث يف احملافل الكبرى، حيث استضيفت املديرة العامة
 للشبكة، نادية حجاب، لكي تتحدث يف كلية كينيدي لإلدارة احلكومية بجامعة هارفارد، وأمام املؤمتر نصف

 السنوي الذي تنظمه منظمة الصوت اليهودي من أجل السالم، ويف محافل أخرى يف العام 2015. وسافَر
 مدير برامج الشبكة، عالء الترتير، إلى البيرو للمشاركة كأحد املتحدثني يف املؤمتر السنوي للبنك الدولي

 وصندوق النقد الدولي، حيث اعترض على مقولة أن معاجلَة الهشاشة ممكنة مبعزٍل عن اإلطار
السياسي، مّما أثار رد فعل املدير القطري للبنك الدولي يف فلسطني.

 حققت الشبكة أيًضا منًوا يف وسائل اإلعالم االجتماعية يف العام 2015، إذ ازداد عدد املعجبني بصفحتها
 على الفيسبوك بنسبة %7 وصواًل إلى ما يزيد على 15000، بينما ازداد عدد متابعيها على موقع تويتر

بنسبة %14 تقريًبا وصواًل إلى قرابة 5000، %31 منهم يف الواليات املتحدة و%8 يف .فلسطني.

(l’info alternative  و Info Palestine)
Sobre Palestina

Local Call

http://nena-news.it/come-le-colonie-israeliane-soffocano-leconomia-palestinese/
http://blogs.worldbank.org/arabvoices/can-fragility-countries-be-addressed-outside-politics
http://blogs.worldbank.org/arabvoices/can-fragility-countries-be-addressed-outside-politics
http://www.alterinfo.net/A-Jerusalem-la-guerre-de-religion-masque-un-colonialisme-pur-et-dur_a117786.html
http://blog.disenso.net/2015/11/palestina-una-economia-estrangulada/
http://mekomit.co.il/%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/
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ملتقى فكري وتفاكري 

 تستقطب الشبكة األعضاء من أنحاء العالم شتى، وتساعد بذلك يف حتويل
 حالة التشتت والنفي التي يعيشها الفلسطينيون إلى قاعدٍة معرفية

 ميكن االستفادة منها لدعم حقوق اإلنسان الفلسطيني. تنمو الشبكة
 ببطء ولكن بثبات من أجل ضمان مشاركة األعضاء وجودة اإلنتاج.

 ومبقدور الشبكة أن تستوعب 30 عضًوا جديًدا يف السنة، يعملون مع
مجلس أمنائها وجلنة األعضاء فيها.

 ومنذ العام 2010، استقطبت الشبكة عدًدا كبيًرا من املفكرين والكتاب
 الشباب لالنضمام إلى الباحثني ذوي اخلبرة الذين هيمنوا عددًيا على

   الشبكة يف بداياتها. وجنحت الشبكة أيًضا يف حتسني التوازن بني اجلنسني
هدٌف فيها لتصل نسبة األعضاء من الرجال والنساء إلى قرابة 50-50

وهذا هدٌف رئيسي.

 األهم من ذلك هو أن الشبكة فتحت الباب لقدرات فكرية ثرية ستمكنها من
 توسيع نطاق حتليالتها يف السنوات اخلمس املقبلة. تستقطب الشبكة

 أصحاب اخلبرة يف االقتصاد السياسي والتنمية االقتصادية والسياسة
 وحقوق اإلنسان والقانون الدولي والتاريخ والتعليم وتكنولوجيا املعلومات

 والنوع االجتماعي والعمل السياسي، ويف غيرها من املجاالت. وتتجلى نقاط
 القوة هذه يف جودة التحليالت املتضمنة يف الورقات السياساتية والتعقيبات
 وحلقات النقاش التي تنشرها الشبكة ويف مقاالت الرأي املنشورة يف وسائل

اإلعالم اإلجنليزية والعربية.

الرجال النساء

توزيع الشبكة بحسب اجلنس

.4
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التوزيع الجغرافي للشبكة

الواليات المتحدة

الضفة الغربية وقطاع غزة

األردن

سويسرا

فرنسا

كندا

بلدان أخرى

الفلسطينيون المواطنون في إسرائيل

المملكة المتحدة

لبنان

 أطلقت الشبكة يف العام 2015 برنامَج الزميل السياساتي بهدف تعزيز مساهمتها الفكرية، وعيَّنت
 زميلني سياساتيني يف فلسطني )الضفة الغربية والقدس( عمَل كل واحٍد منهما جلزء من السنة. وتنوي
 الشبكة تعيني زمالء سياساتيني يف غزة والواليات املتحدة يف العام 2016، حيث أثبت البرنامج أهميته

 يف العام 2015، إذ أنتج الزميالن يف فلسطني، حصًرا أو باملشاركة مع كاتبني آخرين، ثالثَة حتليالت
 رصينة عن تأثير الفساد، وغياب خدمات اجليل الثالث     ، واملستوطنات يف االقتصاد الفلسطيني، وقد

 نُشرت هذه التحليالت على نطاق واسع، وُعرضت يف حلقات نقاشية يف رام اهلل شاركت الشبكة يف
تنظيمها مع شركائنا يف مؤسسة هاينريش بول.

G3

https://al-shabaka.org/briefs/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%86%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7/
https://al-shabaka.org/briefs/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/
https://al-shabaka.org/briefs/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF/
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 ازدادت ميزانية الشبكة لعام 2015 بنحو ثالثة أضعاف حيث بلغت قرابة 190000 دوالر أمريكي
 وكلها من التبرعات. وهذا يدل على الثقة املوضوعة يف الشبكة التي ما فتئت حترز نتائج طيبة.

ترتأي اخلطة لعام 2016 ميزانيًة تبلغ 295000 دوالر، أي بزيادة طموحة تبلغ %60 تقريًبا.

المانحين  وقائمة  المالي  التقرير 

 

 

 قضايا الالجئني
12%

 املناصرة السياسية
 والنشاط وحركة

املقاطعة 19%

 السياسة واملفاوضات
26%

 التنمية االقتصادية
 واالقتصاد السياسي

20%

 املساواة بني اجلنسني
وحقوق املرأة 6%

البيئة وتغير املناخ 2%

 املجتمع املدني
 واملنظمات غير
احلكومية 13%

 حقوق اإلنسان والقانون
والقانون الدولي 15%

التاريخ وعلم اإلنسان 8%
 الثقافة والفنون
5%

الصحة 5%
 التعليم وتكنولوجيا

املعلومات 7%
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$45,000 $40,000

$127,000

$187,000

$295,000

+58%

+316%

2011-2013 2014 2015 2016

$108,000

2009-2010

 تنتهز الشبكة هذه الفرصة لتشكر مانحيها وشركائها األسخياء، فقد ساعدت كل مساهمة يف ترسيخ بناء
 الشبكة على أُسس متينة. وسوف تستدمي الشبكة يف العام 2016 قدرتها على إنتاج التحليالت

السياساتية، وتعززها بزيادة عدد العاملني واألعضاء فيها.

 ويف غضون ذلك، تظل الشبكة ملتزمًة بهدفها األساسي وهو توفير منتدى ملناقشة السياسات
 واالستراتيجيات البديلة، وضمان وصول األصوات السياساتية الفلسطينية إلى دوائر صنع السياسات

 الفلسطينية والعربية والغربية باإلضافة إلى املهتمني واملعنيني من أجل املساهمة يف املسعى
الفلسطيني لنيل احلرية والعدالة واملساواة.

للشبكة السنوية   الموازنة 
2009 - 2016

 منحة
متويلية

 معدل
 االنفاق
السنوي

 موازنة موازنة موازنة

.5
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الرئيسون المانحون 
عبد احملسن القطان

جون وهنريتا جويليت
زينة جردانة

نبيل القدومي
تيسير بركات
ِفريد حديد

المانحة المؤسسات 
صندوق روكفلر براذرز

مؤسسة حسيب الصباغ
جلنة خدمة األصدقاء األمريكية

مؤسسة هاينريش بول

الداعمون المانحون 
باتريشيا آن آبرهام

جيفري أبرامز
صبحي علي

فرانك بامبيرجر
شيريل كريسدي

لوال غريس
سلمى حرب

عابدين جبارة وهولي ماغيغان
ألفريد خوري ودينا رزق خوري

عمر مهداوي وهيلدا دن
كميل منصور
كاثرين ماركي

سلوى مقدادي
عيد مصطفى

ماري نزال البطاينة
ماريفيلما أونيل

دينا القدومي
جنوى القطان

معني رباني
غريس سعيد
فائق سلعوس
بول تيترولت

سارة تيمبسون
صالح ياسني
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لنا: انضموا 
 تبرعكم للشبكة سيعزز عملنا بشكل 

كبير وملحوظ

الدائمون المانحون 
سامر عبد النور

رباب عبد الهادي
ديان أدكني
زريفة علي

دميا عصفور
سام بحور

لينا وسامي البنا
منى برغوت

إيفلني بازالغيت
زكي بولس
ديانا بطو
ليلى كابل

ستيفي كاليتون
سيندي وكريغ كوري

روبرت دول
بشارة دوماني
نورا عريقات

ريتشارد فولك
هاني فارس

إميي فيشمان
ميرين غصني
شيرنا غلوك
جويس جني

ماريان هاليفي

لورانس هاميلتون
نادية حجاب
جميل هالل

جني جاكمان
أسامة خليل

جيفري لويس
دينا مطر
بيتر ميلر
سالم مير

آيات منينة
نانسي موراي

مها نصار
نيل ريتشاردسون

جوني رزق
جيمس روزبي
سماح سبعاوي

مي صيقلي
جاكلني شون

جوانا سبرينغر
ميسون سكرية
دانيال سترام

سوزان وود
منى يونس
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المنشورات 2010-2015 قائمة 
 

 تشمل هذه القائمة التحليالت املنشورة يف الفترة بني نيسان/أبريل 2010 وكانون األول/ديسمبر 2015.
 لالطالع  على هذه املقاالت وغيرها من املواد املنشورة، تفضلوا بزيارة                        

باللغتني العربية واإلجنليزية.

المدني المجتمع 

 مشروع بناء الدولة الفلسطينية يف دائرة الشك، نادية حجاب. تعقيب، تشرين األول/أكتوبر 2015. 

 املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات: حركة عاملية تنشد احلرية والعدالة، عمر 
البرغوثي. ورقة سياساتية، أيار/مايو 2010. أُعيد نشرها يف متوز/يوليو 2015.

 املنظمات غير احلكومية مقابل احلركات الشعبية: تقسيم زائف، فاحت عزام. تعقيب، شباط/فبراير 
2014

املجتمع املدني الفلسطيني: أين الِعّلة؟ طارق دعنا. ورقة سياساتية، نيسان/أبريل 2013. 

  العدالة املؤجلة: تأييد قرار محكمة العدل الدولية، جمال جمعة. ورقة سياساتية، آب أغسطس 

al-shabaka.org حيث جتدونها

.1

.2

.3

.4

.5.2010

.6

http://www.al-shabaka.org
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رسالة من أمير مخول من سجن جلبوع، أمير مخول تعقيب، حزيران/يونيو 2010 

   دمج فلسطني يف اليسار التقدمي، نورا عريقات.  تعقيب
حزيران/يونيو 2010.

اقتصادية قضايا 
 املستوطنات اإلسرائيلية تخنق االقتصاد 

 الفلسطيني، نور عرفة، سامية البطمة، ليلى فرسخ. ورقة
سياساتية، كانون األول/ديسمبر2015

 قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: محرك 
 التنمية املكّبل يف فلسطني، نور عرفة، وسيم عبد اهلل، سام

بحور. ورقة سياساتية، تشرين الثاني/نوفمبر 2015

 الفساد يف فلسطني: نظاٌم متجدد، طارق دعنا. ورقة. 
سياساتية، آب/أغسطس 2015

فتح سوق العمل للمرأة الفلسطينية، سامية البطمة. ورقة سياساتية، متوز/يوليو 2015. 

  فصُل احلكم عن االقتصاد يف فلسطني: وصفٌة لدولة فاشلة، إبراهيم الشقاقي، جوانا سبرينغر ورقة 
سياساتية، نيسان/أبريل2015.  

 االحتاد اجلمركي وحل الالدولة اإلسرائيلي، أمل أحمد. ورقة سياساتية، تشرين الثاني/نوفمبر. 
2014

 تواطؤ املانحني يف انتهاكات إسرائيل حلقوق الفلسطينيني، نورا ليستر مراد. ورقة سياساتية، 
 تشرين

األول/أكتوبر 2014.

املزارعون الفلسطينيون: معقٌل أخير للمقاومة، فيفيان صنصور، عالء الترتير. ورقة سياساتية، متوز 
يوليو 2014. 

أوسلو إذ تستبدل االستعمار االقتصادي اجلديد بالتحرر، خليل نخلة. تعقيب، نيسان/أبريل 2014 

6.

7.
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الرأسمالية الفلسطينية املتمادية، طارق دعنا. ورقة سياساتية، كانون الثاني/يناير 2014. 

 ألم يحن الوقت بعد لدفن منوذج معونة أوسلو؟ جيرميي وايلدمان، عالء الترتير. ورقة سياساتية، 
أيلول/سبتمبر 2013

املناطق الصناعية للسلطة الفلسطينية: ترسيخ للدولة أم االحتالل؟ عالء الترتير تعقيب، شباط/ 
فبراير 2013

 إخفاق مستمر: سياسات البنك الدولي لألراضي الفلسطينية احملتلة، عالء الترتير، جيرميي 
وايلدمان. ورقة سياساتية، تشرين األول/أكتوبر 2012

نفٌط وديٌن واحتالل… مزيج قابٌل لالشتعال"، فيكتور قطان. ورقة سياساتية، آب/أغسطس 2012" 

 زراعة فلسطني من أجل احلرية، سامر عبد النور، عالء الترتير، رامي زريق. ورقة سياساتية، متوز/يوليو 
2012

حقول الغاز قبالة غزة: نعمٌة أم نقمة؟ فيكتور قطان. ورقة سياساتية، نيسان/إبريل 2012. 

 التغلب على االتكالية، وبناء اقتصاٍد مقاوم، عالء الترتير، سامر عبد النور، سام بحور. ورقة 
سياساتية، شباط/فبراير 2012

خلع القناع عن املعونات بعد "أوراق فلسطني"، سامر عبد النور. تعقيب، آذار/مارس 2011. 

.10
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 منوذج جديد للتنمية الفلسطينية، سامر عبد النور. ورقة 
سياساتية كانون الثاني/يناير 2010

المفاوضات
 الُطرق املسدودة حتتاج بدايات جديدة: حق العودة 

أساس القضية وجوهرها، رندة فرح. تعقيب، أيار/مايو 2014

 قيادة غير شرعية قادرة على التفريط باحلقوق، زكريا 
سمور. تعقيب، آذار/مارس 2014

 جذور أوسلو: كيسنجر، منظمة التحرير الفلسطينية، 
وعملية السالم، أسامة خليل. ورقة سياساتية، أيلول/سبتمبر 2013

 كيف يصبح للدولة سيادة؟ كميل منصور. ورقة سياساتية، 
نيسان/أبريل 2010. أُعيد نشرها يف متوز/يوليو 2013

 البحث عن قيادة ذات استراتيجية، حيدر عيد، سماح 
سبعاوي، لبنى قطامي، نورا عريقات. حلقة نقاشية، آذار/مارس 2012

البحث عن قيادة ذات استراتيجية تتجاوز املفاوضات العقيمة، نورا عريقات. ورقة سياساتية، شباط/ 
.فبراير 2012

ما هي اخلطوة التالية بالنسبة لفلسطني؟ سماح سبعاوي، تعقيب، تشرين الثاني/نوفمبر 2011 

اجلغرافيا السياسية يف تبادل األسرى بني إسرائيل وحماس، ليلى احلداد. تعقيب، تشرين األول/أكتوبر 2011 

مستقبل القدس: مدينة مقدسة أم مدينة مفتوحة؟ سليم متاري، ورقة سياساتية، متوز/يوليو 2011 

 االستراتيجيات لو "جنحت" احملادثات، علي أبو نعمه، نصير عاروري، ديانا بطو، ماري نزال البطاينة، 
معني رباني، سماح سبعاوي. حلقة نقاشية، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

.19
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ماذا لو "جنحت" محادثات السالم؟ نادية حجاب. ورقة سياساتية، أيلول/سبتمبر 2010 

آن األوان اخلطة البديلة، معني رباني. ورقة سياساتية، حزيران/يونيو 2010 

مخاطر جتزأة السيادة، ديانا بطو. تعقيب، نيسان/أبريل 2010 

السياسية القضايا 
 الشباب الفلسطيني يثور، فهل من دوٍر لألحزاب السياسية، جمال جمعة، جميل هالل، جنمة علي، 

 خليل شاهني، جابر سليمان، مرمي أبو سمرة، بالل الشوبكي، عالء الترتير. حلقة نقاشية، تشرين الثاني/نوفمبر
2015

 اسمعوهم بال مواربة: مخططات قادة إسرائيل ضد الفلسطينيني، سماح سبعاوي. تعقيب، تشرين 
األول/أكتوبر 2015

 العالقات األمريكية-الفلسطينية بعد اتفاق إيران، معني رباني، ديانا بطو، علي أبو نعمة. حلقة 
نقاشية، أيلول/سبتمبر 2015

االحتاد األوروبي قلٌق من إسرائيل، محَبٌط من فلسطني، نادية حجاب. تعقيب، حزيران/يونيو 2015 .
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 فلسطني يف احملكمة؟ التداعيات غير املتوقعة للتقاضي أمام احملكمة اجلنائية الدولية، فالنتينا أزاروف. 
ورقة سياساتية، نيسان/أبريل 2015

 القائمة املشتركة يف االنتخابات اإلسرائيلية: هل وجد الفلسطينيون ضالتهم؟ ديانا بطو، أسعد غامن، جنمة 
علي. حلقة نقاشية، آذار/مارس 2015

حماس 2015: ثالثة حتّديات جوهرية، بالل الشوبكي. ورقة سياساتية، شباط/فبراير 2015 

يف القدس، َسْتر االستعمار "باحلرب الدينية"، نور عرفة. ورقة سياساتية، شباط/فبراير 2015 

 ما بعد املقارنات باألبرتهايد: نحو إعادة تأطير النضال الفلسطيني، أيرين كاليس. تعقيب، كانون الثاني/يناير 
2015

حتت احلصار: ذكريات لينينغراد وواقع غزة، آية بشير، استير رابابورت. حلقة نقاشية، كانون األول/ديسمبر 2014 

 منظمة التحرير الفلسطينية / فلسطني: حان الوقت للتوقف عن املماطلة، نادية حجاب، ديانا بطو. تعقيب، 
تشرين الثاني/نوفمبر 2014

بعد حرب غزة، أي ثمن لقطاع األمن يف فلسطني؟ صابرين عمرو، عالء الترتير. ورقة سياساتية، تشرين األول/  
أكتوبر 2014

 جتفيف فلسطني: حرب إسرائيل املنهجية 
على املياه، منى دجاني. ورقة سياساتية، أيلول/

سبتمبر 2014

ن فلسطينيي غزة؟ رندة فرح.   أي مؤثرات تكوِّ
تعقيب، أيلول/سبتمبر 2014

 أكرموا الضحايا: جتنبوا أخطاء املاضي يف 
 إعادة إعمار غزة، عمر شعبان. ورقة سياساتية،

آب/أغسطس 2014

 حق الفلسطينيني يف التعليم: ضحية أخرى 
 للحروب اإلسرائيلية، إميي شعالن، سامر عبد

النور. تعقيب، آب/أغسطس 2014
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العملية اإلسرائيلية يف الضفة الغربية: الدواعي والعواقب، معني رباني. تعقيب حزيران/يونيو 2014 

ما املعيق الندالع انتفاضة ثالثة؟ جميل هالل. تعقيب، أيار/مايو 2014 

ما دور القانون يف النضال الفلسطيني من أجل التحرير؟ نورا عريقات. ورقة سياساتية، آذار/مارس 2014 

االنسحاب من املشاركة كاستراتيجية فلسطينية؟ حيدر عيد. تعقيب، كانون األول/ديسمبر 2013 

فلسطني من الرؤية إلى الواقع، سام بحور. تعقيب، تشرين الثاني/نوفمبر 2013 

تفعيل عضوية فلسطني يف اليونسكو، فالنتينا أزاروف، نضال سليمان. ورقة سياساتية، تشرين األول/أكتوبر 2013 

شيطنة الفلسطيني مصريًا، حيدر عيد. تعقيب، آب/أغسطس 2013 

تسخير القانون الدولي ملصلحة الفلسطينيني، إنغريد جرادات غاسنر. تعقيب، متوز/يوليو 2013 

إرُث أربعِة أجياٍل فلسطينية مكٌب للنفايات، دينا عمر. تعقيب، حزيران/يونيو 2013 

نقاش مفتوح حول التمثيل الفلسطيني، رنا بركات، معني رباني، دينا عمر، فجر حرب، هاني املصري، أسعد 
غامن، ياسمني حمايل، عزيزة اخلالدي. حلقة نقاشية، أيار/مايو2013

ما وراء جنوب إفريقيا: فهم األبرتهايد اإلسرائيلي، سامر عبد النور. ورقة سياساتية، نيسان/أبريل 2013 

َمن أنتم؟": منظمة التحرير الفلسطينية وحدود التمثيل، أسامة خليل. ورقة سياساتية، آذار/مارس 2013" 

 السبيل إلى استرداد الرواية التاريخية الفلسطينية، علي أبو نعمه، صالح حجازي، إسماعيل اخلالدي، 
سيسيلي سوراسكي، ماندي تيرنر. حلقة نقاشية، شباط/فبراير 2013

استرداد الرواية التاريخية الفلسطينية، جميل هالل. تعقيب، كانون الثاني/يناير 2013 

ما بعد غزة: التنسيق األمني والفلسطيني اجلديد، حيدر عيد. تعقيب، كانون األول/ديسمبر 2012 

تداعيات غزة ُتضعف إسرائيل وتعزز القوميني، نادية حجاب. تعقيب، تشرين الثاني/نوفمبر 2012 

الفلسطينيون يفرضون أصواتهم على عباس، ليلى فرسخ. ورقة سياساتية، تشرين الثاني/نوفمبر 2012 

ما الذي يجري حًقا يف معبر رفح؟ ليلى احلداد. تعقيب، أيلول/سبتمبر 2012 
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 السالح النووي اإلسرائيلي وعرقلة املسعى األمريكي 
 ملنع انتشار األسلحة النووية، فيكتور قطان. ورقة

سياساتية، متوز/يوليو 2012

 خمسة تساؤالت حول دمقرطة منظمة التحرير 
الفلسطينية، توفيق حداد، تعقيب، أيار/مايو 2012

 وجهة نظر جتاه اجلدل الفلسطيني الدائر حول 
 التمثيل واملقاومة والتحرير، رباب عبد الهادي. تعقيب،

نيسان/أبريل 2012

 تقومي السياسة األمريكية بني التعذر حاضًرا 
ِب الرأي العام، رشيد اخلالدي. تعقيب، كانون األول/ وترُقّ

ديسمبر 2011

محكمة راسل بشأن فلسطني وقضية الفصل العنصري، فيكتور قطان. ورقة سياساتية، تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2011

تبادل األسرى يساوي بني حماس وفتح،  معني رباني. تعقيب، تشرين األول/أكتوبر 2011 

اخلطوات املقبلة للشعب الفلسطيني بعد تعطل قيام الدولة، نادية حجاب. تعقيب، أيلول/سبتمبر 2011

يف أيلول وما بعده: من يتحدث باسمي؟ سماح سبعاوي. تعقيب، أيلول/سبتمبر 2011 

 بلوغ الربيع الفلسطيني، علي أبو نعمه، رنا بركات، بشارة دوماني، توفيق حداد، جميل هالل، هاني 
املصري، مزنة القطو، ويل يومنز. حلقة نقاشية، آب/أغسطس 2011

 دولة فلسطني: احُلجة من أجل االعتراف والعضوية يف األمم املتحدة، فيكتور قطان. ورقة سياساتية، 
أيار/مايو 2011

قراءة فلسطينية للربيع العربي، جميل هالل. ورقة سياساتية، أيار/مايو2011 

إعالن استقالل بانتوستان، حيدر عيد. تعقيب، نيسان/أبريل 2011 

 إعادة النظر يف أشكال املقاومة، سام بحور، رنا بركات، ماري نزال البطاينة، عروب العابد، نادية حجاب، 
فيكتور قشقوش، أنيس قاسم، أسامة خليل، معني رباني. حلقة نقاشية، نيسان/أبريل 2011
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وثائق فلسطني:" حتليل بديل للتحرك، نادية حجاب. تعقيب، شباط/فبراير 2011" 

 إمكانيات غير متحققة: جلنة فلسطني التابعة لألمم املتحدة، نورا عريقات. ورقة سياساتية، كانون 
الثاني/يناير 2011

خرافة الضغوط األمريكية، أسامة خليل. ورقة سياساتية، تشرين األول/أكتوبر 2010 

غزة: احلصار املستمر، حيدر عيد. تعقيب، متوز/يوليو 2010 

املطالبة بحق تقرير املصير، علي أبو نعمة. ورقة سياساتية، أيار/مايو2010 

قضايا الالجئين
 

 الالجئون الفلسطينيون الفارون من سوريا: عالقون على هامش القانون، مي أبو مغلي، نائل بيطاري، نيل
غابيام. ورقة سياساتية، تشرين األول/أكتوبر 2015

 حجج ضد منح اجلنسية الفلسطينية لالجئني، رندة فرح، إنغريد جرادات غاسنر، أنيس قاسم، معني 
رباني، سماح سبعاوي، جابر سليمان، مع رد من فاحت عزام. حلقة نقاشية، حزيران/يونيو 2015

مقترح جريء: على فلسطني أن متنح الجئيها اجلنسية، فاحت عزام. ورقة سياساتية، أيار/مايو 2015 

مقايضة فلسطني بالبحوث، ميسون سكرية. تعقيب، متوز/يوليو 2014 
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عتمة اليرموك من شرفاتنا على الفيسبوك، أحمد دياب. تعقيب، حزيران/يونيو 2014 

 مطلوب فاعل سياسي لعودة الفلسطينيني، أحمد باركلي، رندة فرح، جميل هالل، إنغريد جرادات 
غاسنر، جابر سليمان، دينا قدومي. حلقة نقاشية، متوز/يوليو 2013

 عقوٌد من تهجير الفلسطينيني: األساليب اإلسرائيلية، منير نسيبة. ورقة سياساتية، حزيران/يونيو 
2013

ثمن انعدام اجلنسية: الالجئون الفلسطينيون الفارون من سوريا، روزماري صايغ. تعقيب، أيار/ 
مايو 2013

الروايات الغائبة يف الكتب املدرسية الفلسطينية، زريفة علي. تعقيب، آذار/مارس 2013 

تفعيل حق العودة: غزة، احملطة األولى، منير نسيبة. ورقة سياساتية، كانون الثاني/يناير 2013 

 فريق سياسات جديد ضمن الشبكة: إعادة تأطير العودة الفلسطينية، أحمد باركلي، دينا قدومي. 
تشرين الثاني/نوفمبر 2012

 نشاٌط محدود ولكن قوي: أردنيون من أصول فلسطينية َينشدون احلقوق، عريب الرنتاوي، عروب 
العابد. تعقيب، تشرين األول/أكتوبر 2012
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فلسطينيون يف الطريق إلى دمشق، أحمد دياب. تعقيب، أيلول/سبتمبر 2012 

الالجئون: الوجه املخفي للفصل العنصري اإلسرائيلي، حازم جمجوم. تعقيب، حزيران/يونيو 2012 

حني تنهض اجلاليات يف املنفى، عريب الرنتاوي، تعقيب، أيار/مايو 2012 

 الالجئون الفلسطينيون يف لبنان بني مأزق احلرمان من احلقوق ووهم الدولة، جابر سليمان. ورقة سياساتية، 
شباط/فبراير 2012

مراقبة األونروا عن كثب، رندة فرح. ورقة سياساتية، كانون الثاني/يناير 2012 

املجتمع امَلنسي: الفلسطينيون يف مصر، عروب العابد. ورقة سياساتية، حزيران/يونيو 2011 

عالقة مضطربة ولكن ضرورية: األونروا والفلسطينيون، رندة فرح. ورقة سياساتية، كانون األول/ديسمبر 2010 

ضيوف غير مرحب بهم: الالجئون الفلسطينيون يف لبنان، دالل ياسني. ورقة سياساتية، متوز/يوليو 2010 

 دور الشتات الفلسطيني، نادية حجاب، خليل الهندي، عزيزة اخلالدي، جابر سليمان، أنطوان زحالن. حلقة نقاشية، 
متوز/يوليو 2010

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21



 27

جنمة علي
زريفة علي

أحمد عمارة
صابرين عمروف

نور عرفة
نصير عاروري )وافته املنية يف 2015)  

يارا عاصي
فالنتينا أزاروفا

فاحت عزام
طارق بقعوني
سيسيليا بايزا

سام بحور )عضو مجلس أمناء منذ 2012
رنا بركات

أحمد باركلي
عمر البرغوثي

نادية برهوم
آية بشير

سمر بطراوي
حامت بازيان

متارا بن حليم
نائل بيطاري

ومستشاروها الشبكة  أعضاء 
   سامر عبد النور )مؤسس مشارك

وعضو يف مجلس األمناء
)2016 -2009( 
أمين عبد املجيد
رباب عبد الهادي

وسيم عبد اهلل
حازم أبو هالل

مي أبو مغلي
مرمي أبو سمرة
محمد أبو زينة
رفقة أبة ارميلة

كارولني أبو سعدة
علي أبو نعمة

أمل أحمد
لينا البنا

سامي البنا
أناهيد احلردان
محمد اخلالدي

جنوى القطان
سامر العطعوط

مورين علي

)

.7
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سامية البطمة
كمال بالطة
زكي بولص
ديانا بطو

آيرين كاليس
سيف دعنا

منى الدجاني
طارق دعنا
أحمد دياب

بشارة دوماني
حيدر عيد

عروب العابد
ليلى احلداد
أباهر السقا
نورا عريقات
رائد اشنيور

باسم الزبيدي
هاني فارس

رندة فرح
باسل فراج
ليلى فرسخ
أسعد غامن

توفيق حداد
ياسمني حمايل
عوض حمدان

فجر حرب
زها حسن

 نادية حجاب )مؤسسة مشاركة وعضوة يف مجلس األمناء منذ
)2009

صالح حجازي
جميل هالل

خليل الهندي
زينة اجلالد

حازم جمجوم
محمد جرادات

انغريد جرادات-غاسنر
موسى جريس

نور جودة
صفاء جودة
جمال جمعة

أندرو القاضي
سلمى كرمي أيوب

فيكتور قشقوش )عضو مجلس أمناء يف الفترة -2010
)2012، وافته املنية يف 2012

أنيس قاسم
فيكتور قطان
رميي كانازي

عزيزة اخلالدي
إسماعيل اخلالدي

رشيد اخلالدي
عاصم خليل

 أسامة خليل )مؤسس مشارك وعضو مجلس أمناء منذ
)2009

نورا ليستر مراد
أمير مخول

كميل منصور
هاني املصري
مازن املصري
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دينا مطر
فيصل املقدادي
سلوى املقدادي

راية نعامنة
رازي نابلسي
ندمي الناشف
باسل النتشة

 ماري نزال البطاينة )عضوة مجلس أمناء منذ
)2014

منير نسيبة
دينا عمر

دينا القدومي
مزنة القطو

فادي القرعان
لبنى القطامي

معني رباني
كرمي ربيع

فاديا رفيدي خوري
عريب الرنتاوي

ندمي روحانا
سماح سبعاوي

طارق صادق
 غريس سعيد )مؤسسة مشاركة وعضوة يف

مجلس األمناء يف الفترة 2009-2014(
جوليا سالمة
جميل سالم
زكريا سمور

جاكلني صنصور شون
مكسيم صنصور

مي صيقلي
شيرين صيقلي

عمر شعبان
خليل شاهني
إميي شعالن

إبراهيم الشقاقي
هاال الشعيبي
زيد الشعيبي

بالل الشوبكي
ميساء شقير

نضال سليمان
جوانا سبرينغر
ميسون سكرية
جابر سليمان
سليم متاري
عالء الترتير

جيرميي ويلدمان
دالل ياسني
ويل يومانز

عصام يونس
منى يونس

أنطوان زحالن
رنا الزعبي



لقراءة صوت فلسطيني رصين في مجال السياسات:

الشبكة على الفيسبوك

انضم/ي لقائمة بريدنا اإللكترونية

الشبكة على تويتر

 تواصلوا معنا عبر البريد اإللكتروني

زوروا املوقع االلكتروني للشبكة

contact@al-shabaka.org

www.al-shabaka.org 

للشبكة تبرع 

  

https://www.facebook.com/alShabakaPalestinianPolicyNetwork
https://al-shabaka.us1.list-manage.com/subscribe?u=59133793a39bb874611cff487&id=a9ca5175dc
https://twitter.com/alshabaka
mailto:contact@al-shabaka.org
http://www.al-shabaka.org
https://donatenow.networkforgood.org/alshabaka

