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٢۰۱٤تموز/يوليوب 

ب باحثًاب وباحثة.ب أوصلواب صوتيب إلىب العالمب بالجنليزيةب والهولنّديةب والفرنسيةب والسويّديةب والعربيةب والسبانية.ب ولكني30"تّدّثب بلسانيب لغايةب ال نب 

1لمب أسمعب صّدىب لصوتيب قَط،ب ولب أعتقّدب أنيب سأسمعهب أبّدًا."ب يقولب ربيع،ب البقّالب ذوب السبعةب والعشرينب عامًاب فيب مخيمب شاتيلب للئجئي.

ب التيب يستخّدمهاب الباحثو نب حولب العالمب لقناعب الناسالودواتب الرائجةإ نب الوعّدب بإعطاءب صوتبٍ لِنب لب يلكه،ب وبتغييرب الفاهيمب عنب التمعاتب الهمشةب هوب منب 

.ب ربيعب هوب أحّدب الفلسطينييب الكُثُرليسب استثناءًبإئجراءب مقابلتب معهمب وتشجيعهمب علىب الشاركةب فيب مشاريعهمب البحثية.ب ومخيمب شاتيلب فيب بيروتب بلبنا نب 

الذينب يقطنو نب اليم،ب وكثيرًاب ماب يطرقب بابهب الغرباءب الراغبو نب فيب ودراسةب حالتهب والّديثب عنب كلب مأساةب تصيبب مجتمعهب اللي.

غيرب أ نب القضيةب الطروحةب لب تقتصرب علىب أساليبب الباحثيب وغيرهمب منب طالبيب العلوماتب فيب إقناعب هؤلءب الناس،ب بلب هيب أكبرب بكثيرب تتمثلب فيب كَمب البحوث

128ب مقالبً أكاودييًاب و240الذيب وصلب حّدبّ الشباعب أوب الفراط.ب فبحثبٌ بسيطب فيب قاعّدةب بياناتب مكتبةب مؤسسةب الّدراساتب الفلسطينيةب فيب بيروتب يُظهِرب 

،ب وهوب مخيمبرجب البرائجنةكتابًاب ومخطوطةبً أكاودييةب مكتوبةب حولب شاتيل،ب بالاضافةب إلىب آل فب القالتب الصحفيةب والتقاريرب والفل.م.ب أماب البحثب عنب 

ب مقالبً أكاودييًا.17ب ودقيقةبً فقط،ب فلب يُظهرب سوىب 15فلسطينيب آخرب يبعّدب عنب شاتيلب 

ب حولب العالم،ب فإ نالتمعاتب الليةب البالَغب فيب بحثهاعلىب الرغمب منب الاثارب السلبيةب التيب يتركهاب هذاب التركيزب الارئجيب الكثفب علىب مخيمب شاتيلب وغيرهب منب 

علماءب الئجتماعب لمب يولواب الولويةبَ حتىب ال نب لهذهب الشكلةب باعتبارهاب شاغلبً مُلحًاب وئجوهريًاب فيب مجالب البحوث.ب لمب أذهببْ إلىب مخيمب شاتيلب لّدراسةب ظاهرة

القوقالفراطب فيب البحوثب والاثارب الترتبةب عليها،ب بلب ذهبتب لقابلةب مجموعةب منب أبناءب اليمب ووئجهائهب والّديثب عنب الفعالياتب السياسيةب الراميةب لحرازب 

.ب وماب بّدأب كمشروعبٍ بحثيب للّدعوةب إلىب منحب الفلسطينييب حقوقَهمب الّدنيةب توّلب إلىب ورقةبٍ تتناولب السياحةب البحثية.الّدنيةب للنسا نب الفلسطينيب فيب لبنا ن

ب عّدودًاب منب القضاياب الخلقيةب باب فيهاب أساليبب الباحثيب فيب الصولب علىب البياناتب والعلومات،ب والهوةأبناءب مخيمب شاتيل،ب أاثارب ب سياقب هذهب الّدراسةوفي

الواسعةب بيب احتيائجاتب التمعب الليب مواضوعب البحثب وأهّدا فب الباحثيب وموليهم،ب وأاثرب البحوثب علىب الّدينامياتب الئجتماعيةب فيب اليم.

ب ئجميعب القتباساتب مأخوذةب منب مقابلتب أئجرتهاب الكاتبة،ب ماب لمب يرودب خل فب ذلك،ب ولمب تُذكَرب فيهاب أسماءب عائلتب أصحابب القوالب القتبسةب حفاظًاب علىب هوياتهم.ب 1
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مقايضةب القضيةب الفلسطينية

ب كملذبٍ آمنب للفلسطينييب الفارينب منب القواتب الصهيونية،ب لروببٍ وهجماتب متكررةب أودتب إلىب تّدميره1949تعرّ ضب مخيمب شاتيل،ب منذب إنشائهب فيب العا.مب 

ب منب سكانهب في000 3,3ب ماب يزيّدب علىب ب بحقمجزرةارتكابب ،ب أسفربَ الصارب السرائيليب لبيروتب عنب تّدميرب مخيمب شاتيلب و1982وإعاودةب تعميرهب مرتي.ب ففيب 

ب وأُعيّدب بناؤهب لحقًا.ب وفيب السنواتب التالية،ب صار1986-1990ب فيب لبنا نب فيب الفترةب حربب اليماتب ساعة.ب وتعرّ ضب اليمب للّدمارب اثانيةبً إبا نب 48غضو نب 

.ب ولهذهب السبابب يخضعب اليمب لّدراسةب مفرطة،ب ويعانيب فيب كثيرب منسوريااليمب ملذًاب للفراودب والسرب الفارةب منب الصراعب فيب الناطقب الاورة،ب وآخرهاب 

الحيا نب منب أئجنّدةب بحثيةب غيرب مستنيرةب مفرواضةب منب ئجهاتب عليا.

بالرغمب منب أ نب العلقةب بيب الباحثب والشخاصب مواضوعب البحثب هيب علقةب توافقية،ب يُقّد.مب بعضب الراغبيب فيب استقاءب العلوماتب منب قاطنيب شاتيلب وعوودًا

بتحسيب أحوالب مجتمعهمب اللي.ب وهمب يستخّدمونهاب كوسيلةب لغراءب الشخاصب مواضوعب البحثب بالشاركةب فيب النشاطب البحثي،ب لنهمب يّدركو نب أ نب سكا ن

اليمب يعتبرو نب البحوثب قيّمةبً إلىب ودرئجةب أنهاب ترتبطب بالتغييرب الئجتماعيب اللموس.ب غيرب أ نب حّدوثب التغييرب الئجتماعيب يقتضيب أ نب تكو نب البحوثب متصلةً

بحركةبٍ ائجتماعيةبٍ ونضالبٍ سياسيب أوسع،ب وهيب ليستب الالب فيب العاودة.ب لذاب فإ نب الوعوودب التيب يقّدمهاب الباحثو نب تخيبب فيب الغالب.

ومعب ذلكب لب يترودودب الباحثو نب فيب عر ضب الساعّدةب علىب الشخاصب مواضوعب البحثب لقاءبَ الصولب علىب العلومات.ب فوفقًاب لسكا نب شاتيلب الذينب أئُجريتب معهم

ب عنب اللئجئي،"ب و"مساعّدةب القضيةب والنطباعات،ب منب الشائعب أ نب يعِّدبَ الباحثو نب "بإعطائهمب صوتًا،"ب و"تغييرب التصوراتب لكتابةب هذاب التعقيبمقابلت

.ب وهذاب يّدفع1948ب فلسطينيب منب وديارهمب عنّدب قيا.مب إسرائيلب فيب 000 750,3الفلسطينية"ب ولب سيماب حيب يتعلقب البحثب بالنكبةب والتهجيرب القسريب لنحوب 

الفلسطينييب مواضوعب البحثب إلىب العتقاودب بأ نب مشاركتهمب فيب تلكب البحوثب سو فب تسّنب أواضاعب مجتمعهمب اللي.ب ومعب ذلكب فإ نب استحضارب فلسطيب الرةَ

:تلوب الرةب قّدب أاضجرب اللئجئيب الذينب باتب معظمهمب يعتقّدو نب أنهاب ذريعةب لَملهمب علىب الشاركة

"آخرب باحثبٍ ئجاءنيب أراودنيب أ نب أتركب متجريب وأعملب معهب طوالب اليو.م.ب وحيب سألتهب لاذا،ب قالب منب أئجلب القضيةب الفلسطينية.ب ولكننيب رفضت.ب فقّد

سئمتب القايضةبَ منب أئجلب القضيةب الفلسطينية،"ب يقولب أسامةب ذوب السبعةب والعشرينب عامًاب الذيب يقطنب فيب مخيمب شاتيلب ويّديرب محلب اتصالتب فيه.

ليسب كلب سكا نب شاتيلب مرتابيب أوب لهمب خبرةب كأسامة.ب فالباحثو نب يَنشّدو نب الطفالب أيضًا،ب فالكثيرو نب منهمب يثقو نب أكثرب بالخرينب وهمب أسهلب إقناعًاب بفضل

الالب والهتما.مب الاصب الذيب تنطويب عليهب مشاركتهمب أحيانًا.ب وبالنتيجة،ب يواضَعب الطفال،ب عنب غيرب قصّد،ب فيب مرتبةبٍ أعلىب منب الخرينب فيب التمعب اللي،

مّاب يصنعب منهمب أبطالً.ب يصفب أسامةب وغيرهب منب أبناءب مخيمب شاتيلب هذهب العمليةبَ بأنهاب ودورةبٌ غالبًاب ماب تنتهيب نهايةبً سيئة:

يّدعمب الباحثو نب هؤلءب الطفالب ويعطونهمب النقوودب [أاثناءب العمليةب البحثية].ب ولكن،ب كماب العلبات،ب يأتيب وقتبٌ تنتهيب فيهب صلحيةب هؤلءب البطال"
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ويُترَكو نب مرةبً أخرىب إلىب أزقةب اليم.ب الناسب فيب اليمب يشعرو نب بالشفقةب ازاءب هؤلءب الطفال،ب إذب تنشأب عنّدهمب عقّدبٌ نفسية.ب وإذاب لمب يكنب هذا

استغللً،ب فكيفب يكو نب الستغللب إذ ن؟"

البحثب بأيب اثمن

يتلكب الفاعلو نب التنوعو نب الشاركو نب فيب أيب مشروعب بحثيب -ب المولو نب والباحثو نب والنظماتب الليةب الشريكةب واليسرو نب الليو نب (النسق،ب الزميلب الكاوديي،

الترئجم،ب الكاتبب أوب مفرّ غب التوى)،ب وكذلكب الشخص(الشخاص)ب مواضوعب البحثب –ب أئجنّداتب وأهّدا فب معلنةب مختلفةب وأحيانًاب متّداخلة.ب وفيب حيب أ نب كل

واحّدبٍ منب هؤلءب الفاعليب يعتمّدب علىب الخرب فيب تلبيةب متطلباتب العلقةب البحثية،ب اثمةب تسلسلب هرميب اضمنيب يضعب أهّدا فب الؤسسةب المولةب فيب العلى،

وأهّدا فب الشخاصب مواضوعب البحثب و/أوب احتيائجاتهمب فيب السفل.

وبالتالي،ب بّدلبً منب معاملتهمب كشركاءب محترمي،ب باتب يُنظَربُ إلىب سكا نب شاتيلب كموااضيعب بحثب سلبيةب لب يعرفو نب ماب هوب الفضلب بالنسبةب لهمب أوب لتمعهم

.ب فقّدب أفاودب عّدودبٌ منأبحااثهمب التيب يعملب بوئجبهاب الكاودييو نب والؤسساتب معب الشخاصب مواضوعب الشروطب غيرب التكافئةاللي.ب وهذاب عَرَ ضبٌ منب أعرا ضب 

أهاليب اليمب بأنهمب لب يلكو نب قولبً فيماب تريب ودراسته؛ب فذاكب تّدودهب قراراتبٌ تُتَخذب خارجب اليماتب ودو نب استشارةب التمعب الليب الذيب سيكو نب الكثرب تأاثرًا.

ب فيب معظمب الحيا ن.احتيائجاتب مجتمعهمب الليوهذاب يُشعِربُ السكا نب بالبعّدب عنب الواضوعاتب التيب يختارهاب الباحثو ن،ب وبالحباطب بسببب تاهلب 

ومنب المثلةب لذلك،ب زاربَ أحّدب الرشحيب لنيلب ودرئجةب الّدكتوراهب منب ئجامعةب عريقةب فيب الولياتب التحّدةب مخيمبَ شاتيلب أملبً فيب إئجراءب بحثبٍ حولب فيروسب نقص

الناعةب الكتسبة.ب ولكنهب سرعا نب ماب اكتشفب أنهاب مهمةب مستحيلة،ب إذب لمب تكنب هناكب حالتب مصابةب بفيروسب نقصب الناعةب الكتسبة،ب ولمب يكنب الشبابب الذين

قابلهمب مرتاحيب فيب الّديثب عنب السائلب التعلقةب بانتقالب الفيروسب عبرب التصالب النسي.ب وهكذا،ب غاودرب طالبب الّدكتوراهب وعاودب بعّدب شهربٍ واحّدب ليجريب بحثًا

عنب النساءب والياسب (سنب اليأس).ب وقامتب منظمةبٌ غيرب حكوميةب محليةب كانتب قّدب تشاركتب معب الباحثب بجمعب النساءب اللتيب ينطبقب عليهنب الوصف،ب وهن

أيضًاب اعتقّد نب أ نب الواضوعب كا نب غيرب ذيب صلة.ب ولكنب لنهنب كُنبّ منب الستفيّداتب منب تلكب النظمة،ب ااضطرر نب للمشاركةب فيب البحثب علىب أيةب حال.

ورغمب أ نب هذهب القصةب لب تُعبّر،ب بالتأكيّد،ب عنب ئجميعب الشاريعب البحثيةب فيب مخيمب شاتيل،ب فإنهاب تثيرب العّديّدب منب التساؤلتب حولب عمليةب صنعب القرارب التي

كتبَترافقها.ب ففيب الالتب الشابهةب لهذهب القصة،ب تزيّدب فرصةب أ نب تساهمب هذهب العمليةب و/أوب النتائجب فيب وصفب التمعب الليب وصفًاب كاذبًا.ب وفيب هذاب الصّدود،ب 

سكوتب وينر،ب الرشحب لنيلب ودرئجةب الّدكتوراهب فيب العلو.مب السياسيةب بجامعةب ئجورجب واشنطن،ب قائلً:ب "يجبب علىب قصصناب أ نب تُعلي،ب لب أ نب تطغىب على،ب الروايات

الهمةب بالنسبةب لهويةب هؤلءب الذينب نعتمّدب علىب مساعّدتهم."

يكنب أ نب تتحّدودب الشاريعب البحثيةب أيضًاب فيب بعضب الحيا نب بفعلب شعبيةب مواضوعبٍ ماب فيب وسائلب العل.مب الرئيسية،ب أوب اتاهب ماب يشهّدهب حقلبٌ بحثيب معي،ب وفي

3 

mailto:contact@al-shabaka.org
http://pomeps.org/2014/06/13/on-local-frameworks-and-the-ethics-of-accuracy/
http://www.unrwa.org/ar/where-we-work/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/camp-profiles?field=3276
http://pomeps.org/2014/06/12/of-power-relations-and-responsibilities/
http://www.al-shabaka.org/


contact@al-shabaka.org

www.al-shabaka.org

مقايضةب فلسطيب بالبحوث
 الشبكة

شبكةب السياساتب الفلسطينية 

كلتاب الالتيب قّدب يكو نب الشروعب البحثيب علىب حسابب ئجهوودبٍ بحثيةب أخرىب أكثرب أهمية.ب ظلبّ الباحثو نب والنظمات،ب لفترةب طويلة،ب مهتميب فيب النكبة.ب وفيب هذا

،ب شعرواب أ نب الشاريعب البحثيةب اختزلتهمب فيب كونهمب شهوودًاب علىب النكبة،ب وأ نب الفائّدةب منهمب اقتصرتب علىكلئجئيالصّدود،ب يقولب سكا نب مخيمب شاتيلب إنهم،ب 

:،ب توّلب الهتما.مب منب النكبةب إلىب مواضوعاتب تخصب اللئجئيب أنفسهم1999كونهمب حملةبً للهويةب الفلسطينية.ب وبحلولب أواخرب العا.مب 

"هناكب توئجهبٌ ال نب للتركيزب علىب الفلسطينيي،ب ليسب كمواضوعاتب سياسيةب آتيةب منب فلسطي،ب بلب كلئجئيب وبشر.ب أناب لب أعار ض،ب ولكنب أشكب في

وئجوودب ودوافعب خفيةب لتحويلب النتباهب عنب مشاكلناب السياسيةب إلىب الستوىب الشخصيب والفرودي،"ب يقولب محموود،ب وهوب ناشطبٌ فيب مجالب حقوقب النسا ن

يعملب معب وكالةب الممب التحّدةب لغااثةب وتشغيلب اللئجئيب الفلسطينييب (الونروا).

شملتب التوئجهاتب الخرىب التركيزبَ علىب مجزرةب شاتيلب وحربب اليمات.ب وفيب معظمب الالت،ب كانتب مآسيب أهلب اليمب ومصائبهمب هيب مَاب رغّببَ الباحثي

فيهم.ب وهكذاب لب يغيبب أبّدًاب عنب بالب سكا نب اليمب -ب "الضحايا"ب –ب أنهمب فيب واضعب بائسب بلب حولب ولب قوة.

استغللب الستغلّي

سكا نب اليمب ليسواب مجرودب اضحاياب لمارساتب الباحثيب الئجانبب ومصالهم.ب فالهتما.مب الفرطب الذيب يبّديهب الئجانبب بهمب قّدب شوهب ودينامياتب السلطةب وداخل

اليم،ب حيثب ودفعب أبناءب اليمب العامليب كمنسقي،ب وكتبةب أوب مفرغيب محتوى،ب ومترئجمي،ب والنظماتب غيرب الكوميةب ليجاودب سُبلب للستفاودةب منب اضيوفهم

الباحثي.

ينظرب اليسّرو نب أوب "بوّابو"ب اليم،ب علىب سبيلب الثال،ب إلىب هذاب العملب البحثيب باعتبارهب فرصةبً مّدرةبً للّدخل.ب ولكن،ب وفيب الوقتب نفسه،ب ئجرتب العاودةب علىب أ ن

يصطحبواب الباحثيب إلىب السرب ذاتها،ب بلب ويقولو نب للسرب ماذاب تقولب للباحثب بحسبب ماب يظنو نب أنهب يريّدب أ نب يسمع.ب وهذاب لب يهّدودب نزاهةب البحوثب التيب يساعّدو ن

فيب إئجرائهاب وحسب،ب وإناب ينشئب حِلفًاب محسوسًاب بيب الفراودب الذينب تتقاطعب مصالهمب معب مصالحب الباحثي،ب وهؤلءب يُسميهمب سكا نب اليمب "الطفيليات."

يُعرِببُ أبناءب اليمب عنب مخاو فب مااثلةب بشأ نب ودورب منظماتهمب غيرب الكوميةب اللية،ب التيب تتقاطعب مصالهاب أيضًاب فيب بعضب الحيا نب معب الئجنّداتب البحثية

الئجنبية.ب ففيب مقابلب الّدعايةب والتمويل،ب تساعّدب هذهب النظماتب الباحثيب فيب تقيقب أهّدافهم.ب ووفقًاب لبعضب سكا نب اليم،ب فإ نب تلكب الهّدا فب تبّدوب فيب معظم

الحيا نب بأنهاب تسلطب الضوءب علىب الوانبب السلبيةب فيب حياتهمب كلئجئيب –ب وهيب حقيقةب يعتبرهاب السكا نب إهانةبً لكرامتهم،ب ووصفًاب كاذبًاب للحياةب في

.اليمات،ب وإاضرارًاب بالقضيةب الفلسطينية

لاذاب لب يكتبب الناسب عنب الواهبب فيب اليمات؟"ب يتساءلب خليل،ب وهوب شاببٌ يحملب شهاودةب البكالوريوسب فيب إودارةب العمالب منب ئجامعةب بيروت"
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العربية.ب "إذاب ظلواب يتحّداثو نب عنب الشاكل،ب سيقولب الغربب إنناب عائجزو نب عنب رعايةب أنفسنا،ب وسيخلصبُ إلىب أنناب لب نستحقب أ نب تكو نب لناب ودولة.

أعتقّدب أنهمب يضرو نب قضيتنا؛ب همب لب يساعّدوننا."

نهجبٌ أكثرب توازنًا

قّدب يسوقب الرءب حُججًاب عّديّدةب بناءبً علىب ماب تقّد.مب منب الّديثب عنب الفراطب فيب إئجراءب البحوثب فيب مخيمب شاتيلب للئجئيب فيب مجالب بحوثب العلو.مب الئجتماعية

بصفةب عامة.ب ورغمب أ نب فرطب البحوثب يُعّدبّ مشكلةبً فيب مجتمعاتبٍ محليةب وبقاعبٍ معينة،ب فإ نب اللبّ لشكايةب التمعب الليب منب الفراطب فيب البحثب لب ينبغيب أ ن

يقتصرب علىب إيجاودب مجتمعاتب محليةب أخرىب أقلب خضوعًاب للبحث.

ولب ينبغيب أيضًاب التعاملب معب الشواغلب حيالب فرطب البحوثب باعتبارهاب تّديًاب أوب عائقًاب يستطيعب الباحثو نب التغلببَ عليهب بتبنيب مارساتب أوب أسئلةب أوب منهجيات

بحثيةب بّديلة.ب وينبغيب أ نب يّدركب الهتمو نب بأ نب التوقفب التا.مب عنب إئجراءب البحوثب الّديّدةب هوب أحيانًاب الستجابةب النسبب لشواغلب التمعب الليب بشأ نب الفراط

فيب إئجراءب البحوث.

وختامًا،ب لب ينبغيب النظرب إلىب مشكلةب فرطب البحوثب باعتبارهاب مشكلةب أساليبب أوب أخلقياتب بحثيةب وحسبب فيب إطارب بحوثب العلو.مب الئجتماعية.ب بلب إنها

تختصب كذلكب بعلقةب البحثب العلميب الئجتماعيب والباحثيب بالتمعب الوسعب والقتصاودب ككل.ب ولنب يتسنىب فهمب مشاكلب الفراطب فيب إئجراءب البحوثب والتصّدي

2لهاب إلب منب خللب تّديّدب مواقعب الفاعليب العنييب فيب هياكلب السلطةب الليةب والقليميةب والعاليةب ومنب حيثب الهويةب والصالح.

http://bit.ly/Brtrngهذهب الواثيقةب متوفرةب باللغةب الجنليزية:

ب هيب باحثةب فيب مرحلةب ماب بعّدب الّدكتوراهب فيب مركزب كوغتب للعلو.مب النسانيةب بجامعةب براو ن.ب تتناولب أبحااثهاب الثقافةب السياسيةب للتنميةب فيميسو نب سكرية

النوبب العالي،ب وخاصةبً فيب النطقةب العربية.ب ودرّستب ميسو نب لّدةب اثلثب سنواتب فيب الامعةب المريكيةب فيب بيروتب فيب أقسا.مب علمب الئجتماع،ب وعلمب النسا ن،

،ب عملتب ميسو نب أستاذةبً زائرةبً فيب قسمب الّدراساتب الفريقيةب والنوب2012والّدراساتب العلمية،ب ومركزب الّدراساتب العربيةب والشرقب أوسطية.ب وفيب عا.مب 

).ب وحملتب الورقةب عنوا نب "مشكلةب التمعاتب التيب تعانيب منب فرطSociologyب نشرتب ميسو نب سكريةب أولىب كتاباتهاب حولب هذاب الواضوعب معب ستوارتب تانوكب فيب مجلةب "سوسيوليجي"ب (2
http://soc.sagepub.com/content/47/3/494.shortالبحوث:ب حالةب مخيمب شاتيلب للئجئيب الفلسطينييب فيب لبنا ن."ب ويكنب الطلعب عليهاب منب خللب الرابطب التالي:ب 
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آسيويةب والشرقب أوسطيةب بجامعةب كولومبيا.ب وهيب حاصلةب علىب شهاودةب الّدكتوراهب فيب علمب النسا نب والتربيةب والتعليمب منب ئجامعةب كاليفورنياب فيب مّدينةب بيركلي.

"شبكةب السياساتب الفلسطينية"ب شبكةب مستقلةب غيرب حزبيةب وغيرب ربحية،ب مهمتهاب نشرب وتعزيزب اثقافةب النقاشب العا.مب حولب القوقب النسانيةب للفلسطينييب وحقهم

فيب تقريرب الصير،ب وذلكب اضمنب إطارب القانو نب الّدوليب وحقوقب النسا ن.ب يلتز.مب العضاءب والللو نب السياسيو نب فيب الشبكةب الناقشةب الّديةب للقضايا

الطروحة.يكنب اعاودةب نشرب وتوزيعب هذهب اللخصاتب السياسيةب شرطب ا نب يتمب الشارةب بواضوحب الىب "الشبكة"،ب "شبكةب السياساتب الفلسطينية"،ب كمصّدرب اساسي

لتلكب الواود.

www.al-shabaka.orgلزيّدب منب العلوماتب عنب "الشبكة"،ب زورواب الوقعب اللكترونيب التالي:ب 

contact@al-shabaka.orgاوب اتصلواب بناب علىب البريّدب اللكترونيب التالي:ب 
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