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 من ٌخحدد ببسمً؟: فً أٌلول ومب بعده

   سمبح سبعبوي

 
 ۱۰۲۲ سبتمبر/ أيلول  

 

 

ا ٌٚغذ لػ، ِؼٙب أؽزشن ٌُ ِٕظّخ ٘ٛ "اٌٛدٍذ اٌؾشػً ِّثًٍ" إْ فٍغطٍٍٕخ ألًٕٔ ًٌ ٌُمبي ثؤْ ٌُؼمً وٍف ًٛ  فً أٔزخجٙب ٌُٚ ثً فٍٙب ػع

 دٍبرً؟

 

 ِزؼبٌٍخً  أصٛارًب ٕ٘بن أْ ٌٚجذٚ .اٌؾٙش ٘زا اٌّزذذح األُِ فً فٍغطٍٍٕخ ثذٌٚخ   اػزشاف   ًٍٔ ىإٌ اٌشاًِ اٌفٍغطٍٍٕخ اٌغٍطخ ِغؼى ػٓ اٌىثٍش لًٍ ٌمذ

 اٌزذشٌش ِٕظّخ رُعِؼف لذ اٌخطٛح ٘زٖ أْ ِٓ رذزس ٌٍفٍغطٍٍٍٕٓ اٌّؤٌذ اٌزعبِٓ ِٚؼغىش ٚاٌفٍغطًٍٕ اٌّذًٔ اٌّجزّغ ِٕظّبد داخً

 .أوجش خطش إٌى اٌفٍغطٍٍٕٓ اٌالجئٍٓ دمٛق ٚرُؼشِّض اٌجبٔزٛعزبْ، دٌٚخ ٚرفشض ٍٍٓ،ٌٍفٍغطٍٕ  "اٌٛدٍذ اٌؾشػً اٌّّثً"  ثٛصفٙب اٌفٍغطٍٍٕخ

 ثىثٍش أثؼذ ٘ٛ ِب إٌى ٚرزجبٚص عجزّجش/أٌٍٛي ِٓ ثىثٍش أوجش ً٘ اٌزً اٌمعٍخ، جٛ٘ش إٌى رزطشق ال فئٔٙب ِؾشٚػخ، ِخبٚف وٍٙب ٘زٖ أْ ٚسغُ

 ٔجٍت أْ ثذ ال ٚػٛالجٙب، األخٍشح اٌفٍغطٍٍٕخ اٌزذشٌش ِٕظّخ/اٌفٍغطٍٍٕخ اٌغٍطخ عزشارٍجٍخا ػًٍ ػٍى اٌزشوٍض ِٓ فجذاًل  .اٌذٌٚخ إلبِخ ِذبٌٚخ ِٓ

ٍّذخ األعئٍخ ػٍى ُّ  ٕٔٙط أْ ٌٕب ٚوٍف اٌؾشػٍخ؟ ٘زٖ اعزّذرب أٌٓ ِٓ اٌفٍغطٍٍٕخ؟ اٌزذشٌش ِٕٚظّخ اٌفٍغطٍٍٕخ اٌغٍطخ ؽشػٍخ ً٘ ِب :اٌزبٌٍخ اٌ

 َِٓ؟ ِٚغ اٌجّبػٍخ اٌغٍبعٍخ ثزطٍؼبرٕب

 

 المنبسبت األسئلت رحط

 
 اٌخجٍش فٍمٛي .األعئٍخ ٘زٖ ػٍى ٌإلجبثخ اٌذبجخ ػٍى ٌطغى اٌّزذذح األُِ فً اٌفٍغطٍٍٕخ اٌزذشٌش ِٕظّخ رّثًٍ ِغؤٌخ دٛي اٌّذزذَ إٌمبػ إْ

 ٌٚخد"خ ٌصبٌ ٌّزذذحا األُِ فً ِمؼذ٘ب رفمذ عٛف اٌفٍغطٍٍٕخ اٌزذشٌش ِٕظّخ إْ غًٍ،-غٛدٌٚٓ غبي أوغفٛسد، جبِؼخ فً اٌّشِٛق اٌمبًٔٛٔ

 اٌزذشٌش ِٕظّخ إْ إر ثزٌه، صٛرُٙ ٌفمذْٚ عٛف اٌؾزبد ٚفً اٌالجئٍٓ اٌفٍغطٍٍٍٕٓ أْ ِٓ ٌٚذزس .اٌفٍغطٍٍٕخ اٌغٍطخ رّثٍٙب اٌزً "فٍغطٍٓ

 .اٌفٍغطًٍٕ ٌٍؾؼت  "اٌٛدٍذ اٌؾشػً اٌّّثً" ً٘ اٌفٍغطٍٍٕخ

 

 فٙٛ .غًٍ-غٛدٌٚٓ غبي ٌطشدٗ اٌزي اٌزذًٍٍ ثًٌٛ، فشأغٍظ اٌغبثك، ٌفٍغطٍٍٕخا اٌزذشٌش ِٕظّخ ِٚغزؾبس اٌمبْٔٛ أعزبر ٌُفّٕذ إٌمٍط، ٚػٍى

 فٍغطٍٓ، ٌذٌٚخ ِؤلزخ   وذىِٛخ   1988 عٕخ اٌصبدس اٌفٍغطًٍٕ االعزمالي إلػالْ وٕزٍجخ   أُٔؾئذ اٌزذشٌش ٌّٕظّخ اٌزٕفٍزٌخ اٌٍجٕخ أْ ػٍى ٌُصشّ 

 عٛف اٌفٍغطٍٍٕخ اٌزذشٌش ِٕظّخ إْ ٌمٛي فٙٛ ٚثبٌزبًٌ، .فٍغطٍٓ دٌٚخ فً ٍِٕٓٛاغ رٍمبئًٍب ٌصجذْٛ عٛف اٌؼبٌُ فً اٌفٍغطٍٍٍٕٓ وً ٚأْ

ًَ  فٍغطٍٓ ٌذٌٚخ اٌّؤلزخ اٌذىِٛخ ثبػزجبس٘ب رٛاصً ا دٌٚخً  فٍغطٍٓ رصجخ دٍّٕب اٌؼبٌُ دٛي اٌفٍغطٍٍٕٓ وبفخ ِصبٌخ رّثٍ ًٛ  .اٌّزذذح األُِ فً ػع
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بْ والّ٘ب .عجزّجش/أٌٍٛي فً اٌذٌٚخ إلبِخ إػالْ دٛي اٌذائش اٌذذٌث فً ٌٍِٓشوض ٚثًٌٛ غًٍ-غٛدٌٚٓ عبلبّ٘ب اٌٍزاْ اٌطشدبْ غذا ٌمذ  ثؤْ ٌُغٍِّّ

 اٌغشثٍخ اٌعفخ فً ٌٍفٍغطٍٍٍٕٓ اٌؾشػً اٌّّثً ً٘ اٌفٍغطٍٍٕخ اٌغٍطخ ٚأْ اٌفٍغطًٍٕ ٌٍؾؼت  "اٌٛدٍذ اٌّّثً" ً٘ اٌفٍغطٍٍٕخ اٌزذشٌش ِٕظّخ

جٛا ٌضػّبء رغٍٍّٙب ٌّىٓ ثٍبض ػٍى أثذٌخً  صىًٛوب ٌٍظ ٚرطٍؼبرٗ ِب ؽؼت   إسادح فزّثًٍ .ٌٍٕمبػ ِفزٛح االفزشاض ٚ٘زا .حغض ٚلطبع  أٔفغُٙ ٔصَّ

 .ثؤٔفغُٙ

 

 اٌذٌٚخ إلبِخ ثؤْ اٌمبئٍخ إٌظش ٚجٙخ ػٓ فٍٙب ػجّش اٌغبسدٌبْ صذٍفخ فً ِؤخًشا ٌٗ ُٔؾشد ِمبٌخ فً إٌمطخ ٘زٖ غشح غًٍ-غٛدٌٚٓ دبٚي

 ٚرغّخ ٌإلصالح أثٛاثٙب اٌفٍغطٍٍٕخ اٌزذشٌش ِٕظّخ رفزخ ٌىً دبْ لذ األٚاْ ٚثؤْ ٌٍؾؼت، ّمشاغٍخاٌذٌ اإلسادح ػجش رزُ أْ ٌجت اٌفٍغطٍٍٕخ

 اٌذٌّمشاغً اإلصالح رجًٕ أجً ِٓ اٌزذشٌش ٌّٕظّخ اٌّٛجٙخ اٌذػٛاد أْ غٍش .دٌّمشاغٍخ أزخبثٍخ   ػٍٍّخ   فً ثبٌّؾبسوخ – وبفخ – ٌٍفٍغطٍٍٍٕٓ

ْ   ػٍى رمغ ٌغٕٛاد فزئذ ِب  .صّبء آرا

 

 ببلدٌمقراطٍت؟ الفلسطٍنٍت الخحرٌر منظمت احسمج درجت   أي إلى

 
 جبِؼخ سػبٌخ رذذ ٌٍفٍغطٍٍٍٕٓ اٌّّثٍخ اٌٍٙئخ ثبػزجبس٘ب 1964 ػبَ اٌمذط فً أُٔؾئذ ػٕذِب ثبٌفؼً دٌّمشاغٍخ   وّٕظّخ   اٌزذشٌش ِٕظّخ ثٍُٕذ

 ِّثٍٍٓ أزخبة فً – اٌؾزبد ٚفً االدزالي ٚرذذ اٌٍجٛء ِخٍّبد ًف – وبفخ اٌفٍغطٍٍٍٕٓ دك ػٍى األعبعً لبٔٛٔٙب ٔصّ  فمذ .اٌؼشثٍخ اٌذٚي

 ٌٍىٛٔٛا ِّثاًل  18 أػعبئٗ ثٍٓ ِٓ ٌٕزخت ثذٚسٖ اٌزي اٌفٍغطًٍٕ، اٌٛغًٕ اٌّجٍظ فً اٌّزّثً اٌفٍغطٍٍٕخ اٌزذشٌش ِٕظّخ ثشٌّبْ فً ٌُٙ

 .اٌؼٍٍب اٌزٕفٍزٌخ ٍ٘ئزٗ ًٚ٘ اٌزذشٌش، ٌّٕظّخ اٌزٕفٍزٌخ اٌٍجٕخ فً أػعبء

 

 ثبٌالئّخ اٌفٍغطٍٍٕخ اٌزذشٌش ِٕظّخ أٌمذ إر .اٌفٍغطًٍٕ اٌٛغًٕ اٌّجٍظ أػعبء الخزٍبس ِجبؽشح ِفزٛدخ أزخبثبد ُٔظّذ ٚأْ ٌغجك ٌُ رٌه، غِٚ

 فصًٍ وً ثّٛججٗ لبَ دصص ٔظبَ اٌزذشٌش ِٕظّخ غجمذ رٌه، ػٓ ٚػًٛظب .اٌؼبٌُ دٛي اٌفٍغطٍٍٍٕٓ ٌزؾزذ ٔظًشا اٌٍٛجغزٍخ اٌصؼٛثبد ػٍى

 ٚوزٌه ٚاٌطالثٍخ اٌؼّبٌٍخ ٌالرذبداد اٌجبة فزخ ِب ٚ٘ٛ اٌؾؼجً، ٔفٛرٖ ٚدجُ ٌزٕبعت ثّب اٌفٍغطًٍٕ اٌٛغًٕ اٌّجٍظ ٌؼعٌٛخ ٌٗ ِّثٍٍٓ ثزغٍّخ

ًَ  فزخ دشوخُ  ٚظٍذ َ.ٌٗ ِّثٍٍٓ ٌزؼٍٍٓ ٚاٌؾجبثٍخ إٌغبئٍخ اٌجّبػبد  ٌّٕظّخ اٌزٕفٍزٌخ ٚاٌٍجٕخ اٌزؾشٌؼً اٌٛغًٕ اٌّجٍظ ػٍى ٍَّٓ اٌّٙ اٌفصٍ

 .زذشٌشاٌ

 

 ِخٍّبد ٚفً األسض ػٍى اٌمٛي دعٛس٘ب ٚثفعً ٚاٌزذشٌش اٌّمبِٚخ أجً ِٓ اٌّغٍخ اٌىفبحَ  ثزجٍٕٙب اٌفٍغطٍٍٕخ اٌزذشٌش ِٕظّخ اوزغجذ

 اٌّزذذح ٌألُِ اٌؼبِخ اٌجّؼٍخ اػزشفذ ،1974 ػبَ ٚفً .اٌفٍغطٍٍٍٕٓ أٚعبغ فً ؽؼجٍخً  ٚؽشػٍخً  إٌطبق ٚاعغ رؤًٌٍذا اٌفٍغطٍٍٍٕٓ اٌالجئٍٓ

 .دائُ ِشالت   ثصفخ اٌّزذذح األُِ أٔؾطخ فً ٌٍّؾبسوخ ٚدػزٙب اٌفٍغطًٍٕ، ٌٍؾؼت  "ٚاٌٛدٍذ اٌؾشػً اٌّّثً"  ثبػزجبس٘ب اٌزذشٌش ّٕظّخث

 

 

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/sep/06/palestine-statehood-united-nations
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/sep/06/palestine-statehood-united-nations
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 مفٍدة أداة الى حخحول الفلسطٍنٍت الخحرٌر منظمت
 

 ػٓ أعفشد اٌزً 1993 ػبَ أٚعٍٛ ارفبلبد ػٍى لٍغاٌزٛ ِغ وجًٍشا رغًٍشا اٌفٍغطٍٍٕخ اٌزذشٌش ِٕظّخ ِبسعزٙب اٌزً اٌّمٍَّذح اٌذٌّمشاغٍخ ؽٙذد

 اٌغٍبعٍخ، اٌٍؼجخ ِذٛس اٌفٍغطٍٍٕخ اٌغٍطخ فغذد .فزخ دشوخ ػٍٍٙب ٍّٕ٘ذ ِب عشػبْ اٌزً  "اٌّؤلزخ اٌفٍغطٍٍٕخ اٌزارً اٌذىُ عٍطخ" رؤعٍظ

 خطبة ٚرغٍش .رًٍّٙؾب أوثش اٌفٍغطٍٍٕخ اٌزذشٌش ِٕظّخ ٚأصجذذ اٌّذزٍخ، األساظً داخً اٌفٍغطًٍٕ اٌزؾشٌؼً ٌٍّجٍظ أزخبثبد ٚأجشٌذ

ً   إٌى اٌالجئٍٓ ِخٍّبد ِٓ ٚؽؼجٍزٙب لٛرٙب ٚرغزّذ اٌزذشٌش إٌى رٙذف ِٕظّخ ِٓ إٌّظّخ ب ظؼفًب ٌضداد أجٛف ٍ٘ى ًِ  .ٌَٛ ثؼذ ٌٛ

 

 ِٕظّخ رٕجؼث ٌُٚ .ٚدغت إداسٌخ ِٙبَ ٌّٕبلؾخ اجزّبػٗ ٚوبْ – فمػ ِشرٍٓ 2010-1991 اٌفزشح إثبْ اٌفٍغطًٍٕ اٌٛغًٕ اٌّجٍظ اجزّغ

 عٍطشرٙب إلثمبء ٌبئغخ   ِذبٌٚخ   ففً .دّبط دشوخ ٌصبٌخ االٔزخبثبد فزخ دشوخ خغشد ػٕذِب 2006 ػبَ فً إال جذٌذ ِٓ اٌفٍغطٍٍٕخ اٌزذشٌش

 فٛص ثؤْ بدٌذٚج – ػذًدا ػٍٍٙب رٍّٙٓ رضاي ال فزخ وبٔذ اٌزً – اٌفٍغطٍٍٕخ اٌزذشٌش ِٕظّخ إٌى فزخ دشوخ اٌزجؤد اٌفٍغطٍٍٕخ، اٌغٍبعخ ػٍى

 اٌزذشٌش ٌّٕظّخ وبْ أْ ٚثؼذ ٚ٘ىزا،. اٌفٍغطًٍٕ ٌٍؾؼت " ذٚاٌٛدٍ اٌؾشػً اٌّّثً " ً٘ رضاي ال اٌزذشٌش ِٕظّخ ألْ اٌىثٍش ٌغبٚي ال دّبط

 اغٍخاٌذٌّمش إفؾبي ٚثبٌزبًٌ دّبط، دممزٗ اٌزي اٌذٌّمشاغً إٌصش إلفؾبي فزخ ٌذشوخ ِفٍذحً  أداحً  إٌّظّخ أصجذذ دٌّمشاغٍخ، غّٛدبد

 اٌّطبف ٔٙبٌخ فً فزخ ٘ضٌّخ ٚؽٙذد غضح فً 2007 ػبَ ٚفزخ دّبط دشوزً ثٍٓ أذٌؼذ اٌزً اٌذٌِٛخ اٌؼٕف أػّبي ٚثؼذ .ثؼٍٕٙب اٌفٍغطٍٍٕخ

ًَ  ػجبط ِذّٛد اٌفٍغطٍٍٕخ اٌغٍطخ ٚسئٍظ اٌفٍغطٍٍٕخ اٌزذشٌش ِٕظّخ سئٍظ ػٍّك ٕ٘بن،  فٍبض عالَ ٚػٍّٓ اٌفٍغطًٍٕ اٌزؾشٌؼً اٌّجٍظ ػّ

 ٌّٕظّخ اٌزٕفٍزٌخ اٌٍجٕخ إٌى ػجبط ٌجؤ اٌذٌّمشاغٍخ، غٍش اٌخطٛح ٘زٖ دّبط، دشوخ عٍّب ٚال اٌفٍغطٍٍْٕٛ، ػبسض ٚػٕذِب .ٌٍٛصساء بسئٍغً 

 .اٌزؼٍٍٓ لشاس ػٍى اٌؾشػٍخ إلظفبء اٌزذشٌش

 

 ِب ِزى إٌى ثبٌغٍطخ اٌزّغه ػٍى لذسرٙب فً رزّثً ٍِضحً  أًٌعب ٌٙب جٍت لذ اٌغٍطخ إٌى دّبط جٍت اٌزي اٌذٌّمشاغٍخ اٌؼٍٍّخ ػٍى االٔمالة إْ

ً   ٚرؾشٌؼٍخ سئبعٍخ أزخبثبد إلجشاء ِؤخًشا فزخ أغٍمزٙب اٌزً اٌذػٛح دّبط سفعذ فمذ. أسادد  اٌزً دّبط ٚثٍٓ ثٍٕٙب اٌّؤصق ٌذً وغجٍ

 اٌؼٍٍّخ ٚثزؼطًٍ .حغض بعلط فً اٌفؼٍٍخ اٌغٍطخ صبدت غذد أٔٙب ثّب اَْ وجٍش   دذ   إٌى اٌذٌّمشاغٍخ اٌٍؼجخ خٛض فً سغجزٙب رمٍصذ

 .إٌٙبٌخ فً اٌثّٓ ٌذفؼْٛ َِٓ ُ٘ اٌفٍغطٍٍٍٕٓ فئْ اٌغمٍّخ، اٌفٍغطٍٍٕخ اٌغٍطخ فً اٌذىُ ِمبٌٍذ ػٍى اٌّزٕبفغزٍٓ اٌذشوزٍٓ وٍزب ٌذ ػٍى اٌذٌّمشاغٍخ

 

 جدٌدة احجبهبث عن البحذ
 

 اٌفٍغطٍٍٕخ اٌغٍطخ أٍٍ٘خ ػذَ ٌَؼٛا أْ اٌّزذذح، األُِ فً فٍغطٍٍٕخ   دٌٚخ   إػالْ ػٍى اٌّزشرجخ اٌؼٛالت ٕٔبلؼ ٚٔذٓ اٌٍَٛ، اٌفٍغطٍٍٍٕٓ ػٍى ٌزؼٍٓ

 ٚافك ػٕذِب ثٛظٛح رٌه رجٍى ٚلذ. اٌفٍغطًٍٕ اٌذٌّمشاغً اإلصالح ٚأد ػٍى رآِش فىالّ٘ب .عٛاء دذ   ػٍى اٌفٍغطٍٍٕخ اٌزذشٌش ِٕٚظّخ

 اٌشغُ ػٍى جذٌذح أزخبثبد ػمذ دٍٓ إٌى اٌفٍغطٍٍٕخ ٌٍغٍطخ وشئٍظ   ػجبط ٚالٌخ رّذٌذ ػٍى اٌفٍغطٍٍٕخ اٌزذشٌش ٌّٕظّخ اٌزبثغ اٌّشوضي اٌّجٍظ

 . 2010 ٌٕبٌش/اٌثبًٔ وبْٔٛ فً ٚالٌزٗ أزٙبء ِٓ

 

 ِّٕب ٌُزٛلَّغ ال أْ ٌجت ِغبءٌزٙب، إٌى ٚاٌذػٛح اٌذٌىزبرٛسٌخ األٔظّخ ِمبِٚخ ػٍى األٚعػ اٌؾشق أٔذبء ؽزى فً اٌؼشثٍخ اٌؾؼٛة رؼىف دٍٓ ٚفً
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  الشبكت
ٍٕخاٌفٍغطٍ ٌغٍبعبدا ؽجىخ   

 فً أٌلول ومب بعده: من ٌخحدد ببسمً؟

ٍٓ غٍش ٚاٌمبدح اٌمبٍٍٔٛٔٓ اٌخجشاء رٛصٍبد رّذٍص، دْٚ ٔزّجغ، أْ ٍْٕٛاٌفٍغطٍ ٔذٓ  ِغؼى ثؾؤْ اٌذذٌث صٍت فً ٌىْٛ أْ ٌجت ِب إْ .اٌّّثٍِّ

 رغزّذ اٌفٍغطٍٍٕخ اٌزذشٌش ِٕظّخ ٚال اٌفٍغطٍٍٕخ اٌغٍطخ فال .ثبعّٕب ٚاٌّزذذثٍٓ اٌّزذذح األُِ فً اٌجبٌغٍٓ أٌٚئه ؽشػٍخُ  ٘ٛ اٌذٌٚخ إلبِخ

 .ؽؼجٙب دغبة ػٍى اٌذًٌٚ اٌّجزّغ ِٓ رغزّذ٘ب ثً ؽؼجٙب، ِٓ ؽشػٍزٙب

 

ًّ  أٌٚى لذ. اٌؾشػٍخ رذمٍك وٍفٍخ فً ِؼٙب اٌزؼبًِ ٌٕجغً اٌزً اٌصؼجخ اٌّغؤٌخ رزّثً ًِ  اٌىبسثخ دٛي اٌذائش إٌمبػ ُج  ِذبٌٚخ جشاء ٚلُٛػٙب اٌّذزّ

ً   دٌّمشاغٍخ زخبثبدأ ٌؼمذ اال٘زّبَ ِٓ وجًٍشا لذًسا اٌّزذذح األُِ فً اٌذٌٚخ إػالْ  وٙذف   فبئذرٙب سغُ االٔزخبثبد، ً٘ ٌٚىٓ .اٌشا٘ٓ ٌٍٛظغ وجذٌ

 رؾًّ ٚأْ ثذ ال وؾؼت ٔذٓ ٕٔؾذ٘ب اٌزً اٌجذٌذح االرجب٘بد إْ اٌذشوبد؟ ٌجٕبء اٌّزبدخ دمًب اٌٛدٍذح اٌٛعٍٍخُ  ً٘ اٌذٌّمشاغً، اٌزّثًٍ أ٘ذاف ِٓ

 .اإلٔغبٍٔخ دمٛلٕب ٚإػّبي اٌّصٍش رمشٌش أجً ِٓ اٌغؼً ٔٛاصً ثٍّٕب اٌؾشػٍخ ٘زٖ ٚاعزذاِخ رّثٍٍٕب ؽشػٍخ إسعبء إلػبدح ُعجاًل 

 

 

 

 

 Journey to Peace inفً رؤٌٍف وزبة  ذؽبسو .اجً فٍغطٍِٓٓ ْ ٛاعزشاٌٍجّؼٍخ فً  ِٕبصشح ٌذمٛق اإلٔغبْ ً٘ عّبح عجؼبٚي

Palestine   ِغشدٍخ وزجذ ٚأٔزجذوّبCries from the Land    ِٚغشدٍخThree Wishes . 

  

 

 

 

 

 

 

شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية، مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية للفلسطينيين " الفلسطينية السياسات شبكة "

يلتزم األعضاء والمحللون السياسيون في الشبكة المناقشة الجدية . وحقهم في تقرير المصير، وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق اإلنسان

، "شبكة السياسات الفلسطينية"، "الشبكة" يمكن اعادة نشر وتوزيع هذه الملخصات السياسية شرط ان يتم االشارة بوضوح الى.روحةللقضايا المط

 .كمصدر اساسي لتلك المواد

 www.al shabaka.org :، زوروا الموقع االلكتروني التالي"الشبكة"لمزيد من المعلومات عن 

 shabaka.org-contact@al:وني التالي او اتصلوا بنا على البريد االلكتر

mailto:contact@al-shabaka.org

