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فلسطين لم تعد 
حالًة استثنائية

هذه هي الرسالة األوىل التي أكتبها بصفتي رئيَس مجلس أمناء الشبكة، وأكتبها عىل واقع الحرب الدائرة

في أوروبا.

لم أبرح أتابع أخبار الغزو الروسي ألوكرانيا مندهًشا من هول ما أصاب األوكرانيين وأيًضا من ازدواجية

القادة الغربيين. ففي ذاك العالم الموازي، أرواح الغربيين هي التي عىل المحك، والقانون الدولي مهم،
والالجئون يستحقون األمان والعودة، والمقاومة مهمة نبيلة ووطنية، واالحتالل ليس قانونًيا، والعقوبات

جاهزة.

ما كان علّي أن أندهش هكذا، ألن فلسطين ظلَّت تُعاَمل عىل الدوام كحالة استثنائية، حيث استعمارها
من الصهيونية مسموح - بل ومحفّي به - بينما العالم يهتف لحركات مناهضة االستعمار في أماكن أخرى.

ومع ذلك، تبدو هذه الحالة االستثنائية واهيًة أكثر فأكثر.

بدأُت عملي في مجلس أمناء الشبكة قبل بضعة أشهر من اندالع انتفاضة الوحدة في 2021، تلك اللحظة

العابرة التي دحضت الكثير من األفكار المغلوطة لدى المتفرجين عن الفلسطينيين: أننا قبلنا بالتجزئة

والتشرذم؛ أننا متعبون، ومرهقون، وال مبالين؛ وأننا لم نعد نقاوم الجهود الهادفة لمحونا؛ وأنه يمكن

إسكاتنا بالسخاء االقتصادي. لقد فنَّدت االنتفاضة هذه األوهام، وأظهرت أن قوة الشعب الفلسطيني

تكمن في وحدته، وأظهرت أيًضا مدى خطأ نظام الفصل العنصري الذي يضطهد هذا الشعب.

رت استمرت االنتفاضة شهرًا ونصف، ولكن أصداءها ستظل تتردد لفترة أطول. وبفضل األمل الذي بشَّ

به، والهمة التي جددتها في أنفس المناضلين من أجل حقوق الفلسطينيين، كان رد الفعل وال يزال هائالً.
فقد شّنت إسرائيل حملة اعتقاالت موسعة، وصّنفت المنظمات القيادية العاكفة عىل التصدي لنظامها

العنيف عىل أنها "إرهابية،" ووسعت نطاق عمليات التطهير العرقي في القدس والنقب، ومؤخرًا في

مسافر يطا بموجب حكم صادرٍ من المحكمة العليا اإلسرائيلية.
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طارق بقعوني، رئيس مجلس أمناء الشبكة



هذه األساليب استمرارٌ لممارسات االستعمار االستيطاني المعهودة منذ قرن من الزمان، وهي جزٌء

أيًضا من جهٍد منسق لكسر شوكة الحركة الفلسطينية من أجل التحرير - وسجن دعاتها، وتفكيك

مؤسساتها، وتجريد أفرادها وحرمانهم.

 
إن جهود إسرائيل الطامحة إىل العودة إىل الوضع الراهن السائد قبل أيار/مايو 2021 ستفشل ال

محالة، ألن الفلسطينيين ذاقوا في انتفاضة الوحدة طعَم قوتهم الجمعية وأيقنوا إمكانات حركتهم.

ونحن اآلن نُغير الرواية. ففي كل يوٍم، تزيد صعوبة إنكار أن إسرائيل دولة فصل عنصري. وبينما يواصل

العالم تصديه إلرث االستعمار والعبودية، وتحديد معنى إنهاء االستعمار في القرن الحادي والعشرين،

لم يعد من الممكن إبقاء فلسطين حالة استثنائية. فالنضال من أجل فلسطين يتصدر النقاشات.

وباعتبارها منظمًة تعتمد عىل المعارف والتحليالت ووجهات النظر الفلسطينية، تنطلق الشبكة من

جذورها في فلسطين لتمتَد عبر العالم بما يرقى إىل مستوى رسالتها.

 

طارق بقعوني

رئيس مجلس أمناء الشبكة

صفحة

04
الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية

التقرير السنوي



محللو الشبكة

وانتفاضة الوحدة

لم تكن انتفاضة أناٍس مجزأين يحملون هويات

وجوازات سفر ملونة مختلفة وحسب، وإنما كانت

انتفاضًة وحَّدت مطالباتهم.

زها حسن، عضو مجلس أمناء الشبكة

بي بي سي نيوزنايت
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كان العام 2021 فاصالً، حيث اكتسب النضال المستمر منذ عقود الستعادة الرواية الفلسطينية

قوًة وزخًما. وكان محللو السياسات في الشبكة في قلب هذه اللحظة، حيث قدموا شهاداتهم
وخبراتهم لعامة الجمهور حول العالم.

نشرنا تعقيًبا حول جهود التصدي لتجزئة الفلسطينيين، وحلقات من مختبر السياسات حول

دور الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ونشرات بودكاست
عن قضية حي الشيخ جراح والتحوالت في الرواية اإلعالمية.

تحليالت أصيلة

أطلَع محللونا أصحاَب المصلحة المختلفين عىل التطورات العاجلة الحاصلة عىل األرض وعىل

آثارها السياسية، ومن هؤالء المجلس األطلسي، ومنظمة أطباء بال حدود، ووكالة األمم المتحدة

إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا)، واالتحاد األوروبي، وممثلو
القنصل البلجيكي واأليرلندي واإليطالي واإلسباني، وآخرون.

موجزات سياساتية

محللو الشبكة
وانتفاضة الوحدة

الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية

التقرير السنوي
صفحة

06

https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d9%8a%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%81%d9%84/
https://al-shabaka.org/labs/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9/
https://al-shabaka.org/labs/the-unity-intifada-any-role-for-the-plo/
https://al-shabaka.org/podcasts/sheikh-jarrah-and-beyond-with-muna-dajani/
https://al-shabaka.org/podcasts/palestinian-resistance-and-shifting-the-media-narrative-with-marwa-fatafta/


قّدم أعضاء شبكة السياسات تعقيبات مهمة حول االنتفاضة والقمع اإلسرائيلي من

خالل مقاالت الرأي ومشاركاتهم في مقابالت في وسائط إعالمية ُكبرى مثل فورين

بوليسي، وذا نيشن، والجارديان، واإلندبندنت، وسي بي إس نيوز، 

آراء ومقابالت

محللو الشبكة
وانتفاضة الوحدة

صفحة
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 وبي بي سي،

والجزيرة اإلنجليزية، وغيرها.وسي أن أن،

https://www.youtube.com/watch?v=8SGQQiw6t0Y
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/may/11/israeli-palestinians-violence-jerusalem
https://foreignpolicy.com/2021/06/02/palestine-israel-conflict-occupation-peace-economy-trade-services-manufacturing-agriculture-labor-dependency/
https://www.thenation.com/article/world/israel-mass-arrests/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/may/11/israeli-palestinians-violence-jerusalem?__twitter_impression=true
https://www.independent.co.uk/voices/jerusalem-israel-palestinian-sheikh-jarrah-b1845795.html
https://www.youtube.com/watch?v=8SGQQiw6t0Y
https://www.youtube.com/watch?v=F1XQqz7WREQ
https://edition.cnn.com/videos/tv/2021/05/21/amanour-ceasefire-israel-hamas-mariam-barghouti.cnn
https://www.aljazeera.com/opinions/2021/6/10/why-israel-is-so-desperate-to-silence-savesheikhjarrah


تحليالت أصيلة

المجتمع المدني

أصدرت الشبكة في العام الماضي 

19 منشوًرا أصيًال: 

 

باإلضافة إىل تغطيتنا النتفاضة الوحدة، وضع

محللونا تصوًرا جديًدا للتحرير من خالل تنشيط

اللجان الشعبية، 
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الالجئين

سياسة

التنمية االقتصادية

والمساءلة المجتمعية،

 والتنمية ذات القيادة الفلسطينية. وتناولوا 

وقطاع األمن الفلسطينيقضايا مثل حقوق العمال

والمساعدات العسكرية األمريكية في ضوء

استمرار جهود التطبيع.

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/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a/
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/briefs/%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a1%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%af%d9%8a%d9%84%d9%8b%d8%a7-%d9%84/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86/
https://al-shabaka.org/memos/%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%88/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%84/


"يبين هذا التقرير ُسبل تنشيط الديناميات السياسية والوطنية األساسية من
خالل تحركات الفلسطينيين أنفسهم."

- رامي خوري، مدير قسم المشاركة الدولية بالجامعة األمريكية في بيروت
زميل أقدم في كلية كينيدي بجامعة هارفارد

تحليالت أصيلة

نشرنا في أيار/مايو 2021 تقريرنا المطوَّل الثاني بمساهمات من أربعة

مؤلفين، استعرضوا فيه األسس القانونية للسلك الدبلوماسي، وأيام

مجده، وتغير أدواره، وتفاعله مع الشتات ومجموعات التضامن. ورفعوا

توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ إىل منظمة التحرير الفلسطينية

والشتات الفلسطيني.

إحياء قوة فلسطينية:

 الشتات والسلك الدبلوماسي

"تتناول هذه الدراسة موضوًعا قلما التطرق إليه، أال وهو العالقة المعقدة أو
انعدامها بين منظمة التحرير الفلسطينية والشتات الفلسطيني، وتُبين كيف

أن إصالح هذه العالقة أمرٌ حاسٌم للخروج من حالة الشلل الراهنة."

- جويس كرم، كبيرة المراسلين، صحيفة ذي ناشونال
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https://al-shabaka.org/reports/reviving-a-palestinian-power-the-diaspora-and-the-diplomatic-corps/
https://al-shabaka.org/reports/%d8%a5%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d9%82%d9%88%d8%a9-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8/
https://al-shabaka.org/reports/%d8%a5%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d9%82%d9%88%d8%a9-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8/
https://al-shabaka.org/reports/%d8%a5%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d9%82%d9%88%d8%a9-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8/
https://al-shabaka.org/reports/%d8%a5%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d9%82%d9%88%d8%a9-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8/
https://al-shabaka.org/reports/%d8%a5%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d9%82%d9%88%d8%a9-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8/
https://al-shabaka.org/reports/reviving-a-palestinian-power-the-diaspora-and-the-diplomatic-corps/


حلقات من مختبر السياسات عقدناها عىل
 مدار العام

#35
أحرزنا ضمن فئة "أفضل شبكة بحثية وفكرية" في تقرير مؤشر

مراكز الفكر العالمية للعام 2020

مقالة رأي نشرناها، وَظهر العشرات من أعضاء شبكتنا في وسائل
إعالم دولية

التواصل

9

47

موجز األعمال 2021 - 2022

15
بعثة دبلوماسية قدمنا لها إحاطات في فلسطين

12.8
مليون شخص وصلنا إليه من خالل قنواتنا عىل وسائل التواصل

االجتماعي

36
فعالية عامة وخاصة عقدناها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني

44
اقتباًسا من تحليالت الشبكة وَرَد في المجالت األكاديمية والبحوث
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https://al-shabaka.org/%d8%b1%d8%a4%d9%89-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa/
https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=think_tanks
https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=think_tanks
https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=think_tanks
https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=think_tanks
https://al-shabaka.org/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84/%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/
https://al-shabaka.org/media-outreach/op-eds-articles/
https://al-shabaka.org/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85/
https://al-shabaka.org/media-outreach/op-eds-articles/
https://al-shabaka.org/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85/
https://al-shabaka.org/media-outreach/public-events/
https://twitter.com/AlShabaka?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/alShabakaPalestinianPolicyNetwork/
https://al-shabaka.org/media-outreach/public-events/
https://al-shabaka.org/media-outreach/public-events/
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التواصل
بودكاست فلسطين بفكر جديد

أطلقت الشبكة سلسلة بودكاست "فلسطين بفكر جديد" في عام 2020 التي

تستضيفها المحللة الرئيسية للسياسات في الشبكة يارا هواري ويشارك في إنتاجها

مختص التواصل محمد حمارشة.

 
أصدرنا في العام الماضي 12 حلقة شهرية من هذه السلسلة، تناولنا فيها قضايا من

قبيل مراقبة الفلسطينيين، والتحديات التي تفرضها نزعة األمننة الفلسطينية،

والمقاومة المستمرة في حي الشيخ جراح 

صفحة
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التقرير السنوي

ويتم تنزيل في المتوسط أكثر من 2000 حلقة من سلسلة فلسطين بفكر جديد،

وأضحت السلسلة مصدًرا لالقتباسات حيث استشهدت بها جامعة روتجرز، والشبكة

األوروبية للتثقيف حول حقوق اإلنسان في فلسطين/إسرائيل، وائتالف الحرية هي

المستقبل.

 وَسجن الفلسطينيين فيوالنقب،
حياتهم وموتهم.

https://al-shabaka.org/policy-insights/podcasts/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/rethinking-palestine/id1537774938
https://al-shabaka.org/podcasts/palestine-under-surveillance-with-mona-shtaya/
https://al-shabaka.org/podcasts/palestinian-securitization-vs-liberation-with-alaa-tartir/
https://al-shabaka.org/podcasts/sheikh-jarrah-and-beyond-with-muna-dajani/
https://al-shabaka.org/podcasts/ongoing-resistance-in-the-naqab-with-riya-al-sanah/
https://al-shabaka.org/podcasts/incarcerating-palestine-in-life-and-death-with-randa-wahbe/
https://al-shabaka.org/podcasts/incarcerating-palestine-in-life-and-death-with-randa-wahbe/


ى عدُد أعضاء شبكتنا 200 عضو موزعين عىل 6 قارات وقرابة تخطَّ

20 دولة. 
 

استقبلنا في العام الماضي ستة أعضاء جدد:  

شبكة السياسات
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وليث حنبلي،ووليد َحّباس،ومارك عياش،ندي أبو سعادة، 

والنا طاطور. وهم من أصحاب الخبرة في مجاالتوإيهاب محارمة، 

 إنهاء االستعمار، والسكان األصليين والعرق، والعمالة وهجرة اليد العاملة،
والصحة العالمية، والتوسع الحضري، وغيرها من المجاالت.

https://al-shabaka.org/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1/
https://al-shabaka.org/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1/
https://al-shabaka.org/ar/author/nadi-abusaada/
https://al-shabaka.org/profiles/%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9/
https://al-shabaka.org/ar/author/mark-ayyash/
https://al-shabaka.org/profiles/%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9/
https://al-shabaka.org/profiles/%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9/
https://al-shabaka.org/ar/author/walid-habbas/
https://al-shabaka.org/profiles/%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9/
https://al-shabaka.org/profiles/%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9/
https://al-shabaka.org/ar/author/layth-hanbali/
https://al-shabaka.org/profiles/%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9/
https://al-shabaka.org/profiles/%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9/
https://al-shabaka.org/ar/author/ihab-maharmeh/
https://al-shabaka.org/profiles/%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9/
https://al-shabaka.org/profiles/%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9/
https://al-shabaka.org/profiles/%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9/
https://al-shabaka.org/ar/author/lana-tatour/
https://al-shabaka.org/profiles/%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9/
https://al-shabaka.org/profiles/%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9/
https://al-shabaka.org/profiles/%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9/


البرامج

70%

اإلدارة

20%

جمع التبرعات

10%

الوضع المالي (السنة المالية 2021)

اإليرادات

المؤسسات

77%

األفراد

20%

العضوية

3%

النفقات
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داعمونا األكارم (2021)

المانحون الداعمون

ليىل حجاب كابل

الري هوثيم 

جنيفير هامستون 
ندى قبالوي 

الرا النغلي 
عمر مهداوي وهيلدا دون

وأروى مهداوي 

بيل ماثير 

جاستن مكابي 

ريم رينو 

راشيل روبرتس 

غريس سعيد 

بهية شهاب 
ماجد ِسفري 

محمد طربوش 

ريتش توماس 

أسامة طوقان 

تيري ويبير 

سمير زمان

 

 جورج عابد
 دانا أبو الجبين

 سامر العطعوط
 سامي ولينا البنا

 لبنى الفاهوم
 جيهان أنضوني
 صرواح أشانتي

 ماثيو بارتون
 ألين بطارسة

 إدوارد بريودي
 ماثيو ديفيس
 بيل دريسكول
 طارق امطيرة

 ليون جولد
 لوال غريس
 أحمد حالق
 زها حسن

 نادية حجاب

ن 

جون وهنريتا غوليت

فريدريك حديد 

زاهي خوري 

هدى كتمتو 

هوارد و مريم نيومان
نبيل القدومي 

سماح سبعاوي 

عصام صالح 

سالي تيمبسون 

صالح ياسين 

ماري يلينيك

المؤسسات

مؤسسة السالم في الشرق األوسط 

 مؤسسة هاينريش بول
 مؤسسات المجتمع المفتوح

 صندوق روكفلر براذرز
وزارة الخارجية الفدرالية السويسرية

يود فريق الشبكة ومجلس إدارتها
اإلعراب عن امتنانهم العميق للداعمين

المذكورين، وكذلك ألولئك الذين يرغبون

في عدم الكشف عن هويتهم.

الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية
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المانحون المستديمون

شذى عبد الصمد

فهد أبو عقل 

ندّي أبو سعادة 

آبيغيل أبي صالح ميتزغار 

ديان أدكين 

وسام أحمد 

زياد الطويل 
شيلي آلتمان 

بيتسي بينتروب آرمسترونغ 

يارا عاصي 
ميرنا عطاهللا 
مارك عياش 

باربرا بلوتش 
زكي بولص 

إلين بروتسكي 

دونالد كاميرون 

إيان تشالمرز 

سيندي كوري 

باوال كرو 

نيكول كانينيغهام 

نافز دكاك 
طارق دعنا 

نسرين دراويش 

هيرمين دي الي 

جانيت ديغنان 

أمينة البندري 

نورا عريقات 
جويل َفرّان 

أدريان غاسر 

آن جيرماناكوس 

شيرنا غلوك 
آرثر غودمان 

آسمهان غريمي

جويس جين 

مارتا غوتينبيرغ 
وليد َحّباس

دياال حمزة

دونا هيكس 
عطا هندي 

جومانا حسيني 

نبيل جاسر 

آندرو القاضي

جوزيف كينيدي

زياد خلف
جورج خوري 

ميمي كيرك 

رودلف نوتي 

آندرو لوسيز 

جايك لينش

كميل منصور 

نيكي ماركواردت 

بيدير مارتن ليسيستول 

دينا مطر 
برينكلي ميسيك 

لي نايتلي و بيتر ميلر

سارة آن مينكين 

صفية شيلو 
جيني سيلفر 

سيرا سيبيل 
بيل وكاي سلون

كارين ستيل 

دانيال سترم 

توماس سواريز 

تمارا التميمي 

إريك توماس 

سهى طوقان 

عصام عريقات 

ريبيكا فيلكوميرسون 
بنجامين واد 

هوكي واكر

جوليان ويتيكير 

وولي يزبك 

مصطفى زكريا 

أنيا زعرب 
عباس زعيتر

داعمونا األكارم (2021)
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https://twitter.com/AlShabaka
https://www.facebook.com/alShabakaPalestinianPolicyNetwork
https://www.instagram.com/al.shabaka/
mailto:contact%40al-shabaka.org?subject=
https://al-shabaka.org/ar/
https://www.linkedin.com/company/al-shabaka
https://www.youtube.com/user/alshabakappn

