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 جعطشجض١ج١حش ٌذّح٠س دمٛق جٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٚئػّحٌٙح

 
 ناديا حجابه كتب

 

 ۰۲۰۲سبتمبر /أيلول

  
 لمحة عامة

ٌٚىٓ غّس ع١ٕحس٠ٛ آخش أوػش عٛءجً ِٓ رٌه ٚ٘ٛ ِحرج . ٠طٛلغ جٌىػ١ش ِٓ جٌّشجلر١ٓ فشً جٌّذحدغحش جٌّرحششز ذ١ٓ جإلعشجت١١ٍ١ٓ ٚجٌفٍغط١١ٕ١ٓ

س ػٍٝ جٌطٛصً الضفحق ئغحسٞ فٟ غعْٛ ػحَ ٚجدذ ٚ٘ٛ ِح ٠غؼٝ ئ١ٌٗ وً ِٓ ضٍه جٌّذحدغحش؟ ضرذٚ جٌٛال٠حش جٌّطذذز ػحصِ" ٔجذص"ٌٛ 

ٚذذغد ِح أفحدٖ جٌّرؼٛظ جألِش٠ىٟ . ست١ظ جٌٛصسجء جإلعشجت١ٍٟ ذ١ٕح١ِٓ ٔط١ٕح٘ٛ ٚست١ظ جٌغٍطس جٌفٍغط١ٕ١س فٟ سجَ هللا ِذّٛد ػرحط

ق ع١ىْٛ أوػش ِٓ ِجشد ئػالْ ِرحدب ٌٚىٕٗ ٌٓ ٠شلٝ عرطّرش، فاْ ٘زج جالضفح/أ٠ٍٛي 2ٌٍغالَ جٛسؼ ١ِطشً فٟ ِإضّش صذفٟ ُػمذ فٟ 

ٌُٚ ضطٛجْ ئدجسز . ظشٚس٠س إلذشجَ جضفحق عالَ" ضٕحصالش جٛ٘ش٠س"ٚفٟ ئغحس ٘زج جالضفحق، عٛف ٠طٛصً جٌطشفحْ ئٌٝ . ئٌٝ ِؼح٘ذز عالَ

َ ذطفحص١ٍٗ ٚدلحتمٗ ِٚٓ غُ ضٕف١زٖ ػٍٝ ص١حغس جضفحق جٌغال طؼ٠ٓ١ضجي ٠ػٓ جإلشحسز ئٌٝ أٔٗ ِح  ،وغحذمطٙح ،جٌشت١ظ جألِش٠ىٟ ذحسجن أٚذحِح

 .ئْ ٌُ ٠خشؼ ػٓ ِغحسٖ وّح دصً الضفحلحش جٌغالَ جٌغحذمس ٘زج ،ضأخشّٖٓ ٚ٘ٛ ػ١ٍّحً ِح ع١ع   –ِذٜ ػذز أػٛجَ 

ِغ  ٌمذ ػجضش ِٕظّس جٌطذش٠ش جٌفٍغط١ٕ١س ٚجٌغٍطس جٌفٍغط١ٕ١س ػٓ ضأ١ِٓ جٌذمٛق ٚئلحِس دٌٚس رجش ع١حدز ِٓ خالي جٌّفحٚظحش جٌطٟ جشش

ٌزج  .د١ّٕح وحْ ِٛلفّٙح أوػش لٛز ِّح ٘ٛ ػ١ٍٗ فٟ جٌٛلص جٌشج٘ٓ 2000ٚ 1993ئعشجت١ً ذشػح٠س جٌٛال٠حش جٌّطذذز فٟ جٌفطشز جٌٛجلؼس ذ١ٓ 

فأٗ ِٓ غ١ش جٌّشجخ ئغاللحً أْ ضطّىٕح ج١ٌَٛ ِٓ ضذم١ك رٌه فٟ ظً د٠ٕح١ِحش جٌمٜٛ غ١ش جٌّطىحفثس ػٍٝ جإلغالق ذ١ٓ جإلعشجت١١ٍ١ٓ 

ذً ِٓ جٌّشجخ أْ ٠شٙذ جٌؼحَ جٌمحدَ دفالً ١ِٙرحً د١ع ٠ٛلغ جٌمحدز جٌفٍغط١ٕ١ْٛ ػٍٝ جٌطخٍٟ ػٓ دك جٌؼٛدز ٚغ١شٖ ِٓ . ١١ٕ١ٓٚجٌفٍغط

ٚػٓ غ١ش لصذ، ٠ّىٓ ٌخطس ست١ظ جٌٛصسجء فٟ . جٌذمٛق جٌفٍغط١ٕ١س فٟ ئغحس جضفحل١س ِٓ شأٔٙح أْ ضغ١ش جٌش١ة ج١ٌغ١ش ػٍٝ أسض جٌٛجلغ

أْ ضغُٙ فٟ جٌطٛصً ئٌٝ ٘زٖ جٌٕط١جس ٚرٌه ذاػطحء  2011َ ف١حض، جٌشج١ِس إلػالْ دٌٚس فٍغط١ٕ١س فٟ ػحَ جٌغٍطس جٌفٍغط١ٕ١س، عال

سجظ١س " فٍغط١ٓ"ٚئرج ِح سأٜ جٌؼحٌُ ذأْ دىِٛس . فٟ د١ٓ ٠ظً جٌٛجلغ وّح ٘ٛ دْٚ ضغ١١ش" ذحٔطٙحء جٌصشجع"جٌّظٙش جٌزٞ ٠ٛدٟ 

ز، فغ١ىْٛ ِٓ دٚجػٟ عشٚسٖ أْ ٠طجٗ ٌذً ِشحوً أخشٜ ٠ٚطشن جٌفٍغط١١ٕ١ٓ ضذص جألُِ جٌّطذذ ِمؼذ ٌذٜذّٕذٙح ٚذٙح  دٌٟٚ ذحػطشجف 

 .سدّس ئعشجت١ً
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ٌمذ أظٙش جٌشؼد جٌفٍغط١ٕٟ ِمذسز فحتمس ػٍٝ ضجذ٠ذ جٌّمحِٚس . ٠ّٚىٓ ٌٙزج جٌغ١ٕحس٠ٛ أْ ٠ذق جٌٕحلٛط ٔحػ١حً دمٛق جإلٔغحْ جٌفٍغط١ٕٟ

ئْ . غ١ش أْ ٘زٖ جٌّشز لذ ال ضشٙذ ضؼحف١حً ٚجٔطؼحشحً . ػٍٝ ِذٜ جٌمشْ جٌّٕصشَٚضط٠ٛش جعطشجض١ج١حش جذ٠ذز ػمد جٌطؼشض ٌٕىغحش لحع١س 

أْ ضعغ دذجً ٌغش٠حْ جٌمحْٔٛ جٌذٌٟٚ ػٍٝ دً جٌصشجع؛ ٚأْ ضشطص جٌشؼد جٌفٍغط١ٕٟ ٌألذذ؛ ٚأْ ضؼطً جٙٛد " جضفحل١س جٌغالَ"ِٓ شأْ 

 .جٌطعحِٓ جٌؼشذٟ ٚجٌذٌٟٚ

حٌٚس ئٌغحء دمٛلُٙ جألعحع١س ٌٚعّحْ جٌغالَ جٌؼحدي؟ ضطٕحٚي ٘زٖ جٌٛسلس فٟ ئغحس جٌّغحّ٘س فٟ ِحرج ٠غغ جٌفٍغط١١ٕ١ٓ أْ ٠فؼٍٛج إلدرحغ ِذ

ضٛد١ذ : جٌٕمحػ جٌذجتش دٛي ٘زج جٌغإجي خّغس ِذحٚس أعحع١س ٌٍفٍغط١١ٕ١ٓ جٌؼحص١ِٓ ػٍٝ جٌصّٛد دطٝ ١ًٔ دمٛلُٙ، ٚ٘زٖ جٌّذحٚس ٟ٘

١ك جٌمحْٔٛ جٌذٌٟٚ؛ جعطخذجَ جألعح١ٌد جٌّٕحعرس؛ ضؼض٠ض دشوس جٌطعحِٓ جٌؼشذٟ جٌجغُ جٌغ١حعٟ جٌفٍغط١ٕٟ؛ ضرٕٟ جأل٘ذجف جٌّشطشوس؛ ضطر

 .ٚضٛسد جٌٛسلس فٟ جٌخحضّس جعطشجض١ج١حش ِمطشدس فٟ ئغحس وً ِذٛس. ٚجٌذٌٟٚ

 

 جوحيد الجسن السياسي الفلسطيٌي

جضفحلحش أٚعٍٛ، ٌُ ضؼذ ِٕظّس جٌطذش٠ش  ٌٚىٓ ِٕز ضٛل١غ. ئْ ِصذس جٌمٛز جألُ٘ ٌٍشؼد جٌفٍغط١ٕٟ ٠ىّٓ سذّح فٟ ٚجٛد جغُ ع١حعٟ ِٛدذ

ٌُٚ ٠ؼذ ٌّٕظّس . جٌفٍغط١ٕ١س ِّػً جٌالجث١ٓ ٚجٌّٕف١١ٓ جٌفٍغط١١ٕ١ٓ، فٟ د١ٓ ضُشن جٌّٛجغْٕٛ جٌفٍغط١ٕ١ْٛ فٟ ئعشجت١ً ١ٌذجفؼٛج ػٓ أٔفغُٙ

ٚال . ١ٓ ِّػ١ٍٓ د٠رٍِٛحع١١ٓ فٟ جٌخحسؼجٌطذش٠ش جٌفٍغط١ٕ١س ٚجٛد ذصفطٙح ِٕظّس فحػٍس، ٚضٌٛص جٌغٍطس جٌفٍغط١ٕ١س فؼ١ٍحً ِٙحَ ِٓ لر١ً ضؼ١

ضضجي دشوس دّحط ِغطرؼذز ِٓ ِٕظّس جٌطذش٠ش جٌفٍغط١ٕ١س، وّح ئْ جالٔمغحَ ذ١ٓ دشوس دّحط ٚدشوس فطخ ٠فحلُ ضشطص جٌصٛش جٌغ١حعٟ 

 .جٌفٍغط١ٕٟ ٠ٚعؼفٗ

ٛجغْٕٛ جٌفٍغط١ٕ١ْٛ فٟ ئعشجت١ً فمذ غذج جٌّ. ٚذؼ١ذجً ػٓ جٌغ١حعس، ضٛججٗ وً شش٠ذس ِٓ ششجتخ جٌشؼد جٌفٍغط١ٕٟ ضذذ٠حش صؼرس

.٠ٛججْٙٛ ج٢ْ دٍّس ضع١١ك ور١شز ذؼذ جإلػشجخ ػٓ سؤ٠س ٌطذم١ك جٌّغحٚجز جٌىحٍِس دجخً ئعشجت١ً
1
ٚال ٠ضجي جٌفٍغط١ٕ١ْٛ فٟ غضز  

أِح . جٌّذحصشْٚ ِٕز أسذؼس أػٛجَ ٚجٌّفصٌْٛٛ جغشجف١ح ػٓ جٌعفس جٌغشذ١س ٚجٌؼحٌُ جٌخحسجٟ ِشجذط١ٓ فٟ ٚجٗ جٌظٍُ جإلعشجت١ٍٟ

 .جٌفٍغط١ٕ١ْٛ فٟ جٌمذط ف١طؼشظْٛ ٌٍؼضي ٚجٌطشد ٚضُٙذَ ِٕحصٌُٙ ذ١ّٕح ضٛجصً ئعشجت١ً ع١حعطٙح فٟ ض٠ٛٙذ جٌّذ٠ٕس

. ٚفٟ جٌعفس جٌغشذ١س، ٠ٛد لغُ ِٓ جٌغىحْ جٌّش٘م١ٓ جشجء جٌٙجّحش جٌّطىشسز أْ ٠ؼ١شٛج د١حز غر١ؼ١س دطٝ ٚئْ وحٔص فٟ ج١ٛخ صغ١شز

فس جٌغشذ١س جزٚس جٌٕعحي جٌشؼرٟ ظذ جٌجذجس جإلعشجت١ٍٟ ٚجزٚس دشوس ِمحغؼس ئعشجت١ً ٚعذد ٚفٟ جٌٛلص رجضٗ، ضطشعخ فٟ جٌع

أِح جألِش . أَ أٌٚثه جٌّمح١ِٚٓ" جٌمحذٍْٛ ٌالٔعٛجء"أٌٚثه : ٚال ٠طعخ أٞ جٌفش٠م١ٓ ألٜٛ. جالعطػّحسجش ِٕٙح ٚفشض جٌؼمٛذحش ػ١ٍٙح

ٌشؼرٟ ٚدشوس جٌّمحغؼس ػٍٝ دذ عٛجء، ذطٛف١ش جٌط٠ًّٛ ٌرؼط ششجتخ جٌٕعحي جٌٕعحي ج" ئدجسز"جٌٛجظخ فٙٛ عؼٟ جٌغٍطس جٌفٍغط١ٕ١س ئٌٝ 

 .جٌشؼرٟ ٚسفغ سج٠س جٌّمحغؼس ِٓ خالي دٍّس ِذذٚدز ضغطٙذف ذ١غ ِٕطجحش جٌّغطٛغٕحش جإلعشجت١ٍ١س

                                                 
 .100-73، صفذس 2007، ص١ف ػحَ 4، جٌؼذد 36ٌفٍغط١ٕ١س جٌّجٍذ ضشد ِمططفحش ِٓ جٌٛغحتك جٌشؤ٠ٛ٠س جٌػالظ فٟ ِجٍس جٌذسجعحش ج 1
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ٌٚمذ ٔجذص ِذحٚالش . ف١ٙح٠ٛججٗ جٌالجثْٛ جٌفٍغط١ٕ١ْٛ جٔطٙحوحش خط١شز ٌذمٛلُٙ جإلٔغح١ٔس فٟ جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌرٍذجْ جٌؼشذ١س جٌطٟ ٠م١ّْٛ 

ٛد ئلحِس ِجطّؼحش ٌٍّٕف١١ٓ جٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ جٌذٚي جٌغشذ١س ذذسجحش ِطفحٚضس ٌٚىٕٙح ال ضشلٝ ٚال دطٝ ِٓ لش٠د ٌزجن جٌٍٛذٟ جٌزٞ أٚجذٖ ج١ٌٙ

ْ جٌؼمذ٠ٓ جٌّحظ١١ٓ، ئْ لذسز جٌّٕف١١ٓ جٌفٍغط١١ٕ١ٓ ػٍٝ ص٠حسز فٍغط١ٓ ٚجٌطٛجصً ِؼٙح دغ١حً، وّح فؼً جٌىػ١شْٚ ُِٕٙ ئذح. جألِش٠ى١ْٛ

 .ضخعغ دح١ٌحً ئٌٝ ل١ٛد ذفؼً جٌطذجذ١ش جٌطم١ذ٠س جإلعشجت١ٍ١س جٌّطضج٠ذز

ٚدطٝ ٌٛ ٌُ ٠ىٓ . ٚػٍٝ ظٛء ِح ضمذَ، فأٗ ال ٠طعخ و١ف أٚ ِطٝ أٚ دطٝ ِح ئرج وحْ ٠طغٕٝ ٌٍفٍغط١١ٕ١ٓ ئد١حء ِٕظّس جٌطذش٠ش جٌفٍغط١ٕ١س

ٌغٍطس جٌفٍغط١ٕ١س ذذذ رجضٗ ٚٚال٠طٙح جٌّذذٚدز ٚضص١ّّٙح ػٍٝ جٌؼًّ ظّٓ جٌفٍه ٕ٘حٌه جٔمغحَ ذ١ٓ دشوطٟ دّحط ٚفطخ، فاْ ٚجٛد ج

 .جألِش٠ىٟ ٠طؼحسض ِغ ٚجٛد صٛش ِغطمً ٌٍفٍغط١١ٕ١ٓ

ً٘ ٕ٘حن ػالِحش ضش١ش ئٌٝ خ١حسجش ل١حد٠س أخشٜ؟ ضخعغ دشوس جٌّمحغؼس جٌطٟ أغٍمٙح ٔذجء جٌّجطّغ جٌّذٟٔ جٌفٍغط١ٕٟ جٌصحدس فٟ ػحَ 

جٌٍجٕس جٌٛغ١ٕس ٌٍّمحغؼس جٌطٟ ضعُ ِّػ١ٍٓ ػٓ جألدضجخ جٌٛغ١ٕس ٚجإلعال١ِس ٚجٌغ١حع١س جألخشٜ ٚػٓ ِٕظّحش  ئٌٝ ضٛج١ٗ ِٓ 2005

جٌزٞ جظطٍؼص ٌٚىٓ ١ٌظ ِٓ جٌّشجخ أْ ضعطٍغ جٌٍجٕس جٌٛغ١ٕس ٌٍّمحغؼس فٟ جٌّغطمرً جٌمش٠د ذزٌه جٌٕٛع ِٓ جٌم١حدز . جٌّجطّغ جٌّذٟٔ

ئْ جالٔمغحِحش جٌغ١حع١س ٚجٌطغحذك ػٍٝ جٌغٍطس فٟ جٌٛلص جٌشج٘ٓ ٠غٙالْ . جٌّٛدذز ٌالٔطفحظس جألٌٚٝجٌٍجٕس جٌٛغ١ٕس  ،ذٗ، ػٍٝ عر١ً جٌّػحي

 .ال أْ ضإعظ ل١حدز ٚغ١ٕس جذ٠ذز –جعطشجض١ج١س جٌّمحغؼس  –ػٍٝ جٌمٜٛ جٌغ١حع١س ٚجٌّذ١ٔس جٌفٍغط١ٕ١س أْ ضٍطف دٛي جعطشجض١ج١س دمٛل١س 

 

 جبٌي هجووعة هشحركة هي األهداف

ذٛصفٗ جٌر١حْ جٌّشطشن ٌأل٘ذجف جٌفٍغط١ٕ١س ظ١حػحً فٟ  1968جش جٌطٟ ضٍص جالػطشجف ذح١ٌّػحق جٌٛغٕٟ جٌفٍغط١ٕٟ فٟ ػحَ شٙذش جٌغٕٛ

.جالضجحٖ ف١ّح ٠طؼٍك ذحٌٙذف جألعّٝ ٌٍٕعحي جٌفٍغط١ٕٟ
2
فمذ ضذٌٛص ِٕظّس جٌطذش٠ش جٌفٍغط١ٕ١س ضذس٠ج١حً ػٓ جٌٙذف جٌّطّػً فٟ ئلحِس دٌٚس   

ٚجوطغد ٘زج جٌطذٛي جٌطحذغ جٌشعّٟ ذؼذِح ل رًِ جٌّجٍظ جٌٛغٕٟ . ٍٝ وحًِ أسض فٍغط١ٓ ئٌٝ ضأ١٠ذ دً جٌذٌٚط١ٓػٍّح١ٔس د٠ّمشجغ١س ػ

أ٠عحً، ٚئْ ٌُ ٠ُزوش لػ ذصفس سع١ّس، ذأْ دك جٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ جٌؼٛدز عٛف " جٌّفَٙٛ"ٚوحْ ِٓ . 1988جٌفٍغط١ٕٟ ذذً جٌذٌٚط١ٓ فٟ ػحَ 

 .ٌٕغرس ٌرؼط جٌالجث١ٓ جٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِغ ضؼ٠ٛط جٌرم١س فٟ أدغٓ جألدٛجي٠طرك ظّٓ دذٚد جٌذٌٚس جٌفٍغط١ٕ١س ذح

ِٕٚز رٌه جٌذ١ٓ ٌُ ضصذس أٞ ٚغحتك ٚغ١ٕس أخشٜ ضٕص ػٍٝ جأل٘ذجف جٌفٍغط١ٕ١س دطٝ ضحس٠خ ئغالق ٔذجء جٌّجطّغ جٌّذٟٔ ٌٍّمحغؼس فٟ 

ٌُ ضٛظغ د١ض جٌطٕف١ز ذّؼٕٝ أٔٙح ٌُ ضُٕفز ِٓ لرً غ١ش أْ ٚغ١مس جألعشٜ . 2006ٚصذٚس ٚغ١مس جألعشٜ جٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ ػحَ  2005ػحَ 

ٚذحٌّمحذً، ٠جشٞ دح١ٌحً ضٕف١ز ٔذجء جٌّجطّغ جٌّذٟٔ ذٛجعطس دشوس جٌّمحغؼس ٚعذد جالعطػّحسجش ٚفشض . جّحػس ع١حع١س ٚجدذز أٚ أوػش

جالدطالي، ٚضذم١ك جٌّغحٚجز ٌٍّٛجغ١ٕٓ ٠ٚطّغه ٘زج جٌٕذجء ذذك جٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ ضمش٠ش جٌّص١ش ٌٚٗ غالغس أ٘ذجف ٟ٘ جٌطذشس ِٓ . جٌؼمٛذحش

                                                 
ضؼذ٠الش ػٍٝ ج١ٌّػحق جٌٛغٕٟ ذٕحء ػٍٝ ئصشجس جٌٛال٠حش جٌّطذذز ٚئعشجت١ً ػٍٝ ئصجٌس ِٛجد ضطؼحسض ٚجٌشعحتً جٌّطرحدٌس ذ١ٓ  1996أدخً جٌّجٍظ جٌٛغٕٟ جٌفٍغط١ٕٟ فٟ ػحَ  2

 .ٌٚىٓ ٌُ ضؼذي ئعشجت١ً أ٠حً ِٓ ٚغحتمٙح جٌطأع١غ١س ذذ١ع ضذًّ جػطشجف ذذمٛق جٌفٍغط١١ٕ١ٓ. 1993ِٕظّس جٌطذش٠ش جٌفٍغط١ٕ١س ٚئعشجت١ً فٟ ػحَ 
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ُٙ، ٌألعف، ٠شوضْٚ ػٍٝ جعطشجض١ج١س جٌّمحغؼس ٚعذد ٠غ١ش أْ ِؼظُ جٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِٚإ٠ذ. جٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ ئعشجت١ً، ٚئػّحي دك جٌؼٛدز

 .جالعطػّحسجش ٚفشض جٌؼمٛذحش ػٛظحً ػٓ جٌطشو١ض ػٍٝ أ٘ذجف ٔذجء جٌّجطّغ جٌّذٟٔ

ففٟ د١ٓ ضٙذد ػ١ٍّس . ٚضشٙذ ػٍٝ رٌه جٕٛخ ئفش٠م١ح –س ذحٌٕغرس ٌذشوحش دمٛق جإلٔغحْ أِش ال ِرحٌغس ف١ٗ ئْ أ١ّ٘س جِطالن أ٘ذجف ِشطشو

ِٕمذس شر١ٙس ذأٚعٍٛ ذطم٠ٛط جٌذمٛق جٌفٍغط١ٕ١س، فأٗ ٠طٛجد ػٍٝ جٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِٚإ٠ذ٠ُٙ جِطالن أ٘ذجف ٚجظذس ِٓ أجً ِؼشفس ِح 

ٚضىطغد ٘زٖ جأل٘ذجف أ١ّ٘س جٛ٘ش٠س فٟ ظً . ٕٟ ِٚؼشفس ِطٝ ٠ٕرغٟ ضغش٠خ جٌجٙٛد جٌطؼر٠ٛس٠ؼطرش ٔجحدحً ِٚح ٠شىً جٔطٙحوحً ٌإلجّحع جٌٛغ

 .ٚفٟ ٘زج جٌغ١حق، ضمذَ جأل٘ذجف جٌٛجظذس ٌٍفٍغط١١ٕ١ٓ ٔمطس ِشجؼ١س ٚضّىُٕٙ ِٓ جٌطٕظ١ُ ذفحػ١ٍس. غ١حخ ل١حدز ٍِطضِس ذحٌذمٛق جٌفٍغط١ٕ١س

جٌّطحح أِحَ جٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٚجٌزٞ ٠ذظٝ ذمرٛي  بياى األهداف الواضح والوحيد 2005ٚج١ٌَٛ، ٠ؼطرش ٔذجء جٌّجطّغ جٌّذٟٔ جٌصحدس فٟ ػحَ 

ٚػالٚز ػٍٝ رٌه، ٠مَٛ جٌٕذجء ػٍٝ أعحط جٌمحْٔٛ . ٚجعغ ٌذٜ غحتفس ور١شز ِٓ جٌمٜٛ جٌّذ١ٔس ٚجٌغ١حع١س دجخً فٍغط١ٓ جٌطحس٠خ١س ٚخحسجٙح

لؼ١ٓ ضذص جالدطالي، ٚجٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ جٌّٕفٝ، ٚجٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ ئعشجت١ً جٌذٌٟٚ ٚػٍٝ دك ضمش٠ش جٌّص١ش، ٚضشًّ أ٘ذجفٗ جٌفٍغط١١ٕ١ٓ جٌٛج

ِح ٘ٛ أذؼذ ذىػ١ش ِٓ جعطشجض١ج١س ٚػٍٝ ٘زج جٌٕذٛ، ضّطذ ل١ّس جٌٕذجء ئٌٝ ( دشوس جٌّمحغؼسجٔظش ػّش جٌرشغٛغٟ ِٛلف فٟ لع١س دٛي )

 .جٌّمحغؼس ٚعذد جالعطػّحسجش ٚفشض جٌؼمٛذحش ٚئْ وحٔص ٘زٖ جالعطشجض١جس لذ أغرطص فؼح١ٌطٙح ذصٛسز ور١شز

 

 الحوسك بالماًوى الدولي وحموق اإلًساى

فٙٛ ٠ّىِّٓ جٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِٓ ٚظغ أ٘ذجفُٙ . ئْ جٌمحْٔٛ جٌذٌٟٚ ٚدمٛق جإلٔغحْ ػحًِ د١ٛٞ فٟ جٌطٛصً ئٌٝ دً ػحدي ٌٍصشجع جٌفٍغط١ٕٟ

ٚ٘ٛ ٠ٛفش ش١ثحً ِٓ جٌذّح٠س فٟ ٚجٗ جٌعغٛغ جٌّّحسعس ِٓ أجً جٌذخٛي فٟ . فٟ ئغحس ٠طؼٙذ جٌّجطّغ جٌذٌٟٚ، ِٓ جٌٕحد١س جٌٕظش٠س، ذذػّٗ

جٌؼذي جٌذ١ٌٚس ذشأْ ػذَ ٚفٟ جٌٛجلغ، ٠ُؼطرش ر٘حخ جٌشأٞ جالعطشحسٞ جٌصحدس ػٓ ِذىّس . جضفحلحش ال ضفٟ ذحٌذذ جألدٔٝ ِٓ جٌذمٛق

٠ٕٚرشٞ ٔذجء جٌّجطّغ . ِششٚػ١س جٌجذجس جإلعشجت١ٍٟ ئٌٝ دّع جٌّجطّغ جٌذٌٟٚ ػٍٝ ضطر١ك جٌمحْٔٛ جٌذٌٟٚ ػٍٝ ٘زج جٌصشجع أِشجً ذحسصجً 

 .ج جٌطذذٞفٟ جٌزوشٜ جٌغ٠ٕٛس جألٌٚٝ ٌصذٚس جٌشأٞ جالعطشحسٞ ٌّذىّس جٌؼذي جٌذ١ٌٚس، فٟ جٌطصذٞ ٌٙز 2005جٌّذٟٔ، جٌّٕرػك فٟ ػحَ 

فٙٛ ٠فعخ ٔمطس . ٚػالٚز ػٍٝ رٌه، فاْ جعطخذجَ خطحخ دمٛق جإلٔغحْ فٟ ع١حق ٘زج جٌصشجع ٠ُؼذ جعطشجض١ج١س غ١ش ػ١ٕفس ِٚإغشز

فم١ُ دمٛق جإلٔغحْ جٌؼح١ٌّس ألٜٛ ذىػ١ش ِٓ جٌّفَٙٛ . جٌعؼف جٌىرشٜ ٌذٜ ئعشجت١ً أال ٟٚ٘ جألعظ جٌؼٕصش٠س ٌٍص١ٔٛ١ٙس ٚضطر١محضٙح

ك ٌّجّٛػس ِٓ جٌٕحط أْ ضّطحص ذفعً ئغ١ٕطٙح أٚ د٠ٕٙح دْٚ أٞ جٌطضجَ ذحالػطشجف ذحٌطط١ٙش جٌؼشلٟ جٌّطٛجصً جٌزٞ ضشضىرٗ جٌمحتً ذأٔٗ ٠ذ

ئْ أ١ّ٘س جٌمحْٔٛ جٌذٌٟٚ فٟ دً جٌصشجػحش ال ضطٛلف ػٕذ فٍغط١ٓ، ذً ئٔٗ . ذذك جٌغىحْ جألص١١ٍٓ ٚدْٚ أٞ جٌطضجَ ذطؼ٠ٛعُٙ ػٓ رٌه

فحٌفٍغط١ٕ١ْٛ ٠غحّْ٘ٛ ِٓ خالي ضّغىُٙ ذذمٛق جإلٔغحْ فٟ دّح٠س ٘زج جإلغحس جٌؼحٌّٟ ِٓ جٌجٙٛد . ءظشٚسٞ ٌططٛس جإلٔغح١ٔس جّؼح

 .جإلعشجت١ٍ١س ٚجألِش٠ى١س ٚغ١ش٘ح جٌشج١ِس ٌطم٠ٛعٗ

 

http://al-shabaka.org/policy-brief/civil-society/bds-global-movement-freedom-justice
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 اجباع األساليب الوٌاسبة

ي جٌّغٍخ أعٍٛذحً ِششٚػحً ٚفؼحالً فٍمذ وحْ دًّ جٌغالح ٚجٌٕعح. ضمطعٟ وً ِشدٍس جعطخذجَ أعح١ٌد ِٕحعرس ِٓ أجً ضذم١ك جأل٘ذجف جٌّؼٍٕس

ذ١ذ أْ ل١ّس جٌىفحح جٌّغٍخ ج١ٌَٛ ضططٍد ٔظشز فحدصس د١حد٠س . ذحٌطأو١ذ فٟ ذذج٠حش جٌىفحح جٌٛغٕٟ جٌفٍغط١ٕٟ ِٓ أجً ضذش٠ش جألسض

ح وحٔص جأل٘ذجف ِؼٍٕس فٟ ئغحس جٌمحْٔٛ جٌذٌٟٚ، فأٗ ٠جد ػٍٝ جٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِشجػحز رٌه أ٠عحً ػٕذ . ِٚطجشدز ّّ . جخط١حسُ٘ ٌألعح١ٌدٌٚ

ٌٚىٓ جعطٙذجف جٌّذ١١ٔٓ . ف١ٕرغٟ أٚالً جٌطأو١ذ ذأٔٗ ٠ذك ٌٍفٍغط١١ٕ١ٓ ذّٛجد جٌمحْٔٛ جٌذٌٟٚ ِمحِٚس جالدطالي، ذّح فٟ رٌه جٌّمحِٚس جٌّغٍذس

ُ جٌّطذذز، ذغط ػّذجً ٠شىً ذّٛجد جٌمحْٔٛ جٌذٌٟٚ رجضٗ جش٠ّس دشخ، ٚ٘ٛ ِح ػرش ػٕٗ ِإخشجً ضمش٠ش غٌٛذعطْٛ جٌُّؼذ ذطى١ٍف ِٓ جألِ

 .جٌزٞ ٠غطٙذف جٌّذ١١ٔٓ ٚػٓ جألعٍذس جٌّغطخذِس( ئعشجت١ً أَ جٌفٍغط١١ٕ١ٓ)جٌٕظش ػٓ جٌطشف 

ٚ٘ٛ ٠ُّّىٓ ئعشجت١ً . ٚػالٚز ػٍٝ رٌه، فاْ دًّ جٌغالح ٠عغ جٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ عحدس ضطفٛق ف١ٙح ئعشجت١ً ٚضىْٛ جأللٜٛ ُٚ٘ جألظؼف

وّح ئْ جٌغالح ال ٠غطٙذف ٔمحغ جٌعؼف جإلعشجت١ٍ١س جألُ٘ ٟٚ٘ جدػحؤ٘ح ذحٌطفٛق جإلغٕٟ . ِٓ جعطخذجَ جٌذجس جأل١ِٕس إلخفحء جشجتّٙح

ئْ ِٓ جٌجذ٠ش ذحٌزوش أْ جٌفٍغط١١ٕ١ٓ وحٔٛج لحدس٠ٓ . ٚجٌذ٠ٕٟ ٚسفعٙح جالػطشجف ذّغإ١ٌٚطٙح ػٓ ضٙج١ش جٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ جٌّحظٟ ٚجٌذحظش

ح جٌّغٍخ جٌزٞ خحظطٗ ِٕظّس جٌطذش٠ش جٌفٍغط١ٕ١س لرً رٌه ذشذغ لشْ، فمذ ٚظؼٛج ئذحْ جالٔطفحظس جألٌٚٝ ػٍٝ ضذم١ك ٔجحدحش ِّحغٍس ٌٍىفح

ٚج١ٌَٛ، ضؼىف . لع١س فٍغط١ٓ ػٍٝ جٌخحسغس ٚجزذٛج دشوس ضعحِٓ د١ٌٚس ِإغشز ِٓ جٌجٙحش جٌشع١ّس ٚغ١ش جٌشع١ّس ػٍٝ دذ عٛجء

 .جٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٚئظؼحف جإلعشجت١١ٍ١ٓجٌّمحِٚس جأل١ٍ٘س ٚدشوس جٌّمحغؼس، ذحاللطشجْ ِغ جٌطعحِٓ جٌذٌٟٚ، ػٍٝ ضم٠ٛس 

٠ٕرغٟ ٌٍفٍغط١١ٕ١ٓ ٚذصٛسز ػحجٍس ضذذ٠ذ أٞ جالعطشجض١ج١حش جٌّطرؼس فٟ جٌٕعحي ِٓ أجً دمٛق جإلٔغحْ ٟ٘ جألٔجغ ِٓ أجً جٌرمحء ػٍٝ 

ٚذع جٌذ١حز فٟ ٌمذ أدشص جٌٕعحي جٌشؼرٟ جٌالػٕفٟ ظذ جٌجذجس جإلعشجت١ٍٟ فٟ جٌعفس جٌغشذ١س جٌّذطٍس ذؼط جٌٕجحدحش . أسض فٍغط١ٓ

ِٚغ رٌه، ال ضضجي ئعشجت١ً (. جٌؼذجٌس جٌّإجٍسجٔظش جّحي جّؼس ِٛلف فٟ لع١س )جٌم١حدجش جٌشؼر١س ِغطذعشجً أصذجء جالٔطفحظس جألٌٚٝ 

ٌغشذ١س ٚضجٍٟ جٌغىحْ ػٓ ٚجدٞ جألسدْ ٚجٌمذط جٌششل١س ذال ٘ٛجدز، وّح ضفؼً فٟ جٌٕمد ٚغ١ش٘ح ِٓ جٌّٕحغك جٌطٟ ضمطغ أٚصحي جٌعفس ج

فاعشجت١ً ضؼٟ ضّحِحً ذاْ ئدجِس جٌمع١س جٌفٍغط١ٕ١س أِش ِغطذ١ً دْٚ ٚجٛد فٍغط١١ٕ١ٓ ػٍٝ . ٠شىً جٌفٍغط١ْٕٛ غحٌر١س عىحٔٙح دجخً ئعشجت١ً

 .أسض فٍغط١ٓ

 

 الدولي والعربيجعزيز الحضاهي  

ٌُ ضطٛجصً ِٕظّس جٌطذش٠ش جٌفٍغط١ٕ١س ٚجٌغٍطس جٌفٍغط١ٕ١س فٟ جٌؼمٛد جٌّحظ١س ِغ جٌشؼٛخ جٌؼشذ١س ػٍٝ ٔذٛ ِٕظُ، ٚجوطفطح ئٌٝ دذ ور١ش 

ػ فٟ ٌُٚ ضؼط١ٕح ذحٌذػُ جٌذ٠رٍِٛحعٟ ٌذشوس ػذَ جالٔذ١حص ٚجٌذٚي جٌصذ٠مس فٟ ٚلص وحٔص ئعشجت١ً ضٕش. ذحٌطؼحًِ ِغ جٌذىِٛحش جٌؼشذ١س

أِح جٌطؼحغف . جعطّحٌس جٌذٚي جإلفش٠م١س ٚج٢ع٠ٛ١س، ٌُٚ ضؼضصج جٌؼاللحش جالعطشجض١ج١س جٌمحتّس ِغ جٌرٍذجْ جٌصذ٠مس جألٚسٚذ١س ٚجٌغٛف١ط١س عحذمحً 

١١ٓ ئْ ذّمذٚس جٌالجث١ٓ ٚجٌّٕف. جٌؼشذٟ ِغ جٌفٍغط١١ٕ١ٓ فال ٠ضجي دحظشجً، ذ١ذ أْ لٍس فمػ ذحٌىحد ٠ؼشفْٛ و١ف ٠ّذْٚ ٠ذ جٌّغحػذز

http://al-shabaka.org/policy-brief/civil-society/justice-deferred-upholding-icj-ruling
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ٚفٟ جٌٛلص ٔفغٗ، . جٌفٍغط١١ٕ١ٓ أْ ٠عطٍؼٛج ذذٚس ذحسص فٟ جٌٛصٛي ئٌٝ جٌشؼٛخ جٌؼشذ١س، دْٚ جٌطذخً فٟ جٌشإْٚ جٌؼشذ١س جٌذجخ١ٍس

 دٚس جٌشطحش جٌفٍغط١ٕٟجٔظش )٠طؼ١ٓ ػٍٝ جٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ ع١حق ذذػُٙ ػٓ جٌطعحِٓ أْ ٠مفٛج ِطعح١ِٕٓ ِغ جٌؼشخ فٟ جٌمعح٠ح جٌطٟ ضؼ١ُٕٙ 

 (.جٌزٞ أغٍك ٘زج جٌٕمحػ

ضشٙذ دشوس جٌطعحِٓ جٌذٌٟٚ ٌٍّجطّغ جٌّذٟٔ جعطٕٙحظحً دػ١ػحً ذفعً جٌٕعحي جٌشؼرٟ ٚدشوس جٌّمحغؼس فعالً ػٓ جٌغعد جٌّطٌٛذ ِٓ 

ٚغّس أشىحي جذ٠ذز ِٓ جٌذػُ . ٌٍمحْٔٛ جٌذٌٟٚجٌٙجّحش جإلعشجت١ٍ١س ػٍٝ غضز، ٚػٍٝ أعطٛي جٌذش٠س، ٚغ١ش رٌه ِٓ دحالش ػذَ جالوطشجظ 

ئْ ِٓ شأْ ضٛل١غ جضفحق عالَ ال ٠ُؼًّ جٌذمٛق جٌفٍغط١ٕ١س أْ ٠ٙذد ذطؼط١ً ٘زٖ . جٌشعّٟ آخزز فٟ جٌظٙٛس فٟ ذٍذجْ ِػً ضشو١ح ِٚح١ٌض٠ح

ح لحػحش جألُِ جٌّطذذز أغٕحء جٌّإضّش جٌجٙٛد جٌطؼر٠ٛس وّح دصً ٌذشوس جٌطعحِٓ جٌذ١ٌٚس جٌّإغشز فٟ ػمذ جٌػّح١ٕٔحش، ٚجٌطٟ وحٔص ضغص ذٙ

 .جٌغٕٛٞ جٌّؼٕٟ ذحٌمع١س جٌفٍغط١ٕ١س

 

 الحوصيات

فٟ وً ٚجدذ ِٓ جٌّذحٚس جٌّر١ٕس أػالٖ، غّس جعطشجض١ج١حش أٚ غّس دحجس ٌٙح ِٓ أجً ِٛجصٍس جٌٕعحي ذغ١س ئػّحي دمٛق جإلٔغحْ 

 .ٚف١ّح ٠ٍٟ ذؼط جألِػٍس ٚجٌّمطشدحش. جٌفٍغط١ٕٟ

 ذّٛجصجز جٌجٙٛد جٌّرزٌٚس ٌطؼض٠ض جٌٛدذز جٌٛغ١ٕس ٚئد١حء ِٕظّس جٌطذش٠ش جٌفٍغط١ٕ١س، غّس دحجس . سي الفلسطيٌيجوحيد الجسن السيا

دْٚ ئغفحي أٞ ( وّح ضغؼٝ جٌشرىس فٟ جٌٛجلغ ٌفؼً رٌه)ٌالعطػّحس ذصٛسز أورش فٟ جألٔشطس جٌطٟ ضجّغ ذ١ٓ جٌفٍغط١١ٕ١ٓ ػرش جٌذذٚد 

وّح ئْ ٕ٘حن دحجس ٌالعطػّحس أوػش فٟ لذسز جٌفٍغط١١ٕ١ٓ . ّٕفٝ أَ ضذص جالدطالي أَ فٟ ئعشجت١ًشش٠ذس ِٓ جٌشؼد جٌفٍغط١ٕٟ عٛجء فٟ جٌ

ػٍٝ ِٛجصٍس صّٛدُ٘ ػٍٝ جألسض ٚفٟ جٌّٕفٝ، ِغ جإلدسجن ذأْ ٌٍفٍغط١١ٕ١ٓ جٌمحغ١ٕٓ ػٍٝ أسض فٍغط١ٓ لذسز أورش ػٍٝ جٌطأغ١ش فٟ 

جعطخذجَ وً ٚع١ٍس ِطحدس ٌض٠حسز أسض فٍغط١ٓ ٚئ٠جحد جٌغرً ٌّٛججٙس جألعح١ٌد وّح ٠ٕرغٟ ٌٍفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ جٌّٕفٝ . جٌّغطمرً جٌفٍغط١ٕٟ

 .جإلعشجت١ٍ١س جٌؼذ٠ذز جٌطٟ ضطرؼٙح ذغ١س ِٕؼُٙ ِٓ رٌه

 ٔذجء جٌّجطّغ جٌّذٟٔ ػٍٝ ٔطحق ٚجعغ ٚٔذٛ ٚجظخ لذس جٌّغططحع ذ١ٓ أذٕحء  أهداف٠ٕرغٟ ٌٍفٍغط١١ٕ١ٓ ٔشش . جبٌي أهداف هشحركة

ٚضٛظ١خ ل١ّس جعطشجض١ج١س جٌّمحغؼس ٌٚفص جٌٕظش ئٌٝ جالعطشجض١ج١حش جألخشٜ جٌطٟ ذٛعؼٙح أْ ضذمك ضٍه جأل٘ذجف، جٍذضُٙ أ٠ّٕح وحٔٛج، 

وّح ٠ٕرغٟ ٌُٙ ذ١حْ جأل٘ذجف ػٍٝ ٔطحق ٚجعغ ٌٍّجطّغ . ِٕٚٙح ػٍٝ عر١ً جٌّػحي ضؼض٠ض جٌؼاللحش ِغ شؼٛخ جٌرٍذجْ جٌؼشذ١س جٌّغطع١فس ٌُٙ

ٚػالٚز ػٍٝ رٌه، ٠ٕرغٟ أْ ٠ىْٛ جٌفٍغط١ٕ١ْٛ ػٍٝ جعطؼذجد إلصذجس ذ١حٔحش . أْ ضطذمك ضٍه جأل٘ذجفجٌّذٟٔ جٌذٌٟٚ وٟ ٠ظً ِؼرأ ئٌٝ 

غحٌر١س  –ٚضمحِٚٗ  -ػحِس ٚجضخحر جإلجشجءجش جٌّٕحعرس إلذالؽ دىِٛحش جٌؼحٌُ ذأْ أٞ جضفحق ال ٠ذمك ٘زٖ جأل٘ذجف ٘ٛ جضفحق عٛف ضشفعٗ 

 .جٌشؼد جٌفٍغط١ٕٟ

 ؼ جٌفٍغط١ٕ١ْٛ ٌالعطػّحس فٟ جٌطػم١ف ٚجٌطٛػ١س ذّرحدب دمٛق جإلٔغحْ ٚجالضفحل١حش رجش جٌصٍس جٌطٟ ضٕطرك ٠ذطح. جطبيك الماًوى الدولي

http://al-shabaka.org/node/189
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  الشبكة
جٌفٍغط١ٕ١س ٌغ١حعحشج شرىس   

 هاذا لو "ًجحث" هحادثات السالم؟

ِٚٓ جأل١ّ٘س ذّىحْ ضأغ١ش جٌّعح١ِٓ فٟ . ػٍٝ ٘زج جٌصشجع ٚغ١شٖ ِٓ جٌصشجػحش ِػً جٌغضٚ ٚجالدطالي جألِش٠ىٟ ٌٍؼشجق ٚأفغحٔغطحْ

 .فٟ وً ِىحْػٍٝ جٌٕحط ؼحذٙح ع١حق جٌذمٛق ٚجٌم١ُ جٌؼح١ٌّس جٌطٟ ٠غًٙ جعط١

 غّس دحجس إلغالق ٔمحشحش ٚجعؼس جٌٕطحق دٛي فؼح١ٌس خ١حسجش جٌّمحِٚس جٌّطٕٛػس ٚال ع١ّح ذ١ٓ جٌشرحخ. اجباع األساليب الوٌاسبة . ِٓٚ

ّ٘ٛج ِغحّ٘س ٍِّٛعس جٌُّٙ وزٌه ئششجن وحفس جٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِٓ ج١ّغ جألػّحس جٌز٠ٓ جعطُرؼذٚج ِٓ جٌؼ١ٍّس جٌغ١حع١س دطٝ ٠طغٕٝ ٌُٙ أْ ٠غح

 .فٟ جٌٕعحي جٌمحتُ ِٓ خالي ضذذ٠ذ جألعح١ٌد جٌخحصس ذغ١حلحضُٙ جٌّذ١ٍس ٚجٌطٟ ِٓ شأٔٙح أْ ضغحػذ فٟ ضذم١ك جأل٘ذجف جٌّشطشوس

 ذحإلظحفس ئٌٝ ذزي جٙٛد جٌطػم١ف ٚجٌطٛػ١س جٌّزوٛسز أػالٖ، ٠ٕرغٟ ٌٍفٍغط١١ٕ١ٓ ضىش٠ظ ٚلص ٌفُٙ . جعزيز الحضاهي الدولي والعربي

 .شجػحش جٌطٟ ٠خٛظٙح ِإ٠ذُٚ٘ فٟ أٚغحُٔٙ، ذّح فٟ رٌه وفحدُٙ ظذ جٌؼٕصش٠س ٚجٌفمش ٚجٌالِغحٚجز، ٚئ٠جحد عرً ٌذػُّٙجٌص

أَ جعطّشش ئعشجت١ً فٟ فشض ئسجدضٙح جٌغ١حع١س " جضفحل١س عالَ"فغٛجء وحٔص ٕ٘حن . ضٙذف ٘زٖ جاللطشجدحش ئٌٝ ئغشجء جٌٕمحػ ٚضذف١ضٖ

، فأٗ ٠ظً ٠طذطُ ػٍٝ جٌفٍغط١١ٕ١ٓ أْ ٠طرحدػٛج ٠ٚصٛغٛج ٠ٕٚششٚج جالعطشجض١ج١حش جألٔجغ فٟ ضذم١ك ٚجٌؼغىش٠س ٌؼشلٍس جٌطٛصً الضفحق

 .جألخ١شز لذ ضٕجخ فٟ ئذطحي جٌجٙٛد جٌطؼر٠ٛس ٌٍٕعحي جٌذمٛلٟ جٌفٍغط١ٕٟ ٌألذذ" ػ١ٍّس جٌغالَ"أ٘ذجفُٙ، ٚئال فاْ 

 

 

 

ٌذٜ ِطىٍّس دجتّس ِٚؼٍمس جػال١ِس  ٟٚ٘ وحضرس ػحِٛد، ِإٌفس، ، شرىس جٌغ١حعحش جٌفٍغط١ٕ١س،"جٌشرىس"ٔحد٠س دجحخ ٟ٘ ِذ٠شز ِشحسوس فٟ

 .ٚعحتً جإلػالَ

 
 

حزبية وغير ربحية، مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية  شبكة مستقلة غير" الفلسطينية السياسات شبكة "
يلتزم األعضاء والمحللون السياسيون في الشبكة . للفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير، وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق اإلنسان

شبكة "، "الشبكة" ذه الملخصات السياسية شرط ان يتم االشارة بوضوح الىيمكن اعادة نشر وتوزيع ه.المناقشة الجدية للقضايا المطروحة
 .، كمصدر اساسي لتلك المواد"السياسات الفلسطينية

 www.al shabaka.org :، زوروا الموقع االلكتروني التالي"الشبكة"لمزيد من المعلومات عن 
 shabaka.org-contact@al:او اتصلوا بنا على البريد االلكتروني التالي 
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