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احلركة الوطنية الفلســــــطينية: من النضــــــال املســــــلح إىل "يثير كتاب صــــــقر أبو فخر، 
  ، واقع الكتابة التأريخية والسياسية يف الساحة الفلسطينية."دولة منزوعة السالح

فممـا يلفـت االنتبـاه أن املكتبـة العربيـة، بصـــــــــــورة عـامـة، تكـاد تفتقر إىل الكتـابـات 
ياها والتي تعالج قضا اجلادة التي ترصد نشوء احلركة الوطنية الفلسطينية املعاصرة،

وإشـــــــــــكاالت تطورها، يف مقابل غزارة الكتابات التي تتعلق بتاريخ الفلســـــــــــطينيين قبل 
  النكبة، أو تلك التي تتعلق بتاريخ احلركة الصهيونية وأبعادها.

وإذا اســــــتثنينا الكتب الفلســــــطينية املوضــــــوعة لرصــــــد األحداث اجلارية، أو لشــــــؤون 
نلحظ أن حاضــر الفلســطينيين، على أهميته، يكاد يكون الدعاية الســياســية، وهي كثيرة، 

الغائب األكبر يف هذه الكتابات، فكيف إذا تعلق األمر بقضايا املستقبل؟! ولعل التجربة 
التفاوضية وحدها، بين التجارب الفلسطينية السياسية والتنظيمية والعسكرية، حظيت 

  سية.إىل حد ما بحيز معقول من االهتمام يف الكتابات السيا
على العموم، ال يمكن تفســــــــير التقصــــــــير يف كتابة تاريخ الفلســــــــطينيين املعاصــــــــر، 
ومعاجلة قضــــــاياهم الســــــياســــــية، فقط، بمحدودية االشــــــتغال يف حقل التأريخ والتفكير 
وغياب احلياة الســـــــياســـــــية الطبيعية وضـــــــعف العالقات الديمقراطية. فإضـــــــافة إىل هذه 

  مثل أهمها يف:األسباب ثمة أسباب خاصة تفسر ذلك، يت
) دور املداخالت العربية يف نشوء الفصائل الفلسطينية والتحكم يف اجتاهاتها، 1(

بما يف ذلك من التباســـــــات وإشـــــــكاليات، األمر الذي يحول دون تقديم شـــــــهادة تاريخية 
على بنى الفصــــائل الفلســــطينية وأنشــــطتها،  "العســــكري") طغيان الطابع 2موضــــوعية؛ (

اكز الدراســـــــــــات التي تضـــــــــــع هذه القضـــــــــــايا على رأس ســـــــــــلم يضـــــــــــاف إىل ذلك غياب مر
) تدين االهتمام باإلشـــــــــــكاليات املنبثقة من القضـــــــــــايا التي يعمل عليها 3اهتماماتها؛ (

التفكير السياسي الفلسطيني، يف مقابل التركيز على البديهيات والشعارات. وال شك يف 
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دانية، جعلت أية حماولة أن طبيعة القضـــــــــــايا الفلســـــــــــطينية، بأبعادها التاريخية والوج
والتعـــدي على  "احملرمـــات"إلثـــارة أســـــــــــئلـــة غير معهودة تبـــدو كـــأنهـــا حمـــاولـــة لتجـــاوز 

. وهذا الوضــــع صــــرف كثيرين من املشــــتغلين يف حقل التفكير الســــياســــي عن "اإلجماع"
كهذه؛ وهو ما فاقم ســـــــــــطحية التفكير الســـــــــــياســـــــــــي يف الســــــــــــاحة  "مغامرة"الدخول يف 

س الســــــــــــاحــة الفلســـــــــــطينيــة، بقيــاداتهــا وبنــاهــا ووســــــــــــائــل عملهــا ) تكل4ّالفلســـــــــــطينيــة؛ (
وخطاباتها، عند نقطة انطالقها يف أواسط الستينات. وعليه، فإن غياب التفكير النقدي، 
وضعف احلراك السياسي يف هذه الساحة، وتمترس الصف القيادي األول فيها بمواقعه 

روايــة التــاريخيــة الفلســـــــــــطينيــة القيــاديــة، طوال أربعــة عقود؛ كــل هــذا أدى إىل احتكــار ال
املعاصـرة، بإيجابياتها وسـلبياتها، وبإجنازاتها وإخفاقاتها، كما حد من إمكان نشـوء 

  رواية تاريخية جديدة.
ويف تقديري، كان ال بد من هذا املدخل إىل مناقشـــــة الكتاب الذي وضـــــعه أبو فخر، 

ية التي حتول دون لتبيُّن أهمية العمل الذي قدمه، وللكشـــــــــــف عن املعوقات املوضـــــــــــوع
تمكّن الكاتب من الوصــــــول بمغامرته (التأريخية) أو بجرأته (الســــــياســــــية والفكرية) إىل 
نهــايــاتهــا املنطقيــة، وذلــك إليفــاء الكــاتــب حق جهــده واجتهــاده، ولتجنيبــه تبعــات مــا ال 
يتحمل مســــــؤوليته. على ذلك، فإن هذه املناقشــــــة ســــــتتركز على نقد الشــــــغل املبذول يف 

دون أن تذهب بعيداً، إىل حد تبدو فيه أنها تطالب الكاتب بكتابة الكتاب  الكتاب، من
  الذي نريد، أو الذي نتخيل.

وعودة إىل الكتــاب، فمن حيــث املنهج يمكن اعتبــار كتــاب أبو فخر بمثــابــة كتــابين 
  يف كتاب، أو قسمين يف كتاب.

انطالقة القســـــــــم األول، تضـــــــــمن عرضـــــــــاً لتطورات القضـــــــــية الفلســـــــــطينية، ولظروف 
احلركة الوطنية املعاصــــــرة، باإلضــــــافة إىل مناقشــــــة كثير من القضــــــايا واألســــــئلة التي 

  طرحتها تعقيدات الصراع ضد الصهيونية.
أمّا القســــــــــم الثاين، فتضــــــــــمن حماولة يف التأريخ ملســــــــــيرة فصــــــــــائل العمل الوطني 

  الفلسطيني، وتوثيقاً للمحطات الرئيسية يف تطور القضية الفلسطينية.
لتقــديم يتحــدث الكــاتــب عن نشـــــــــــوء فكرة الــدولــة الفلســـــــــــطينيــة وإشـــــــــــكــاليــاتهــا، يف ا

ويالحظ أن اتفاق أوسلو أتاح قيام مؤسسات شبه دولتية، من دون أن يأتي ذلك نتيجة 
تطور تــاريخي متــدرج، وإنمــا من فوق، وبــاتفــاق دويل. ويف رأيــه: إن إنتــاج دولــة كهــذه 

ولن يحل قضايا القدس والالجئين. لذلك  سيفقدها مقومات التواصل والسيادة والبقاء،
  فهو يرى أن االنتفاضة جاءت لكسر هذه املعادلة اجملحفة.

يف الفصــــــل الثاين اخملصــــــص للبحث يف بدايات الكفاح املســــــلح وظهور املنظمات، 
ثمة عرض لتاريخ النكبة وانعكاســـــاتها املتمثلة يف انهيار اجملتمع الفلســـــطيني وتفكك 

صـادية، وانخراط الفلسـطينيين يف األحزاب القومية أو اإلسـالمية. بناه السـياسـية واالقت
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ويشير الكاتب إىل خيبة أمل الفلسطينيين من هذه األحزاب، األمر الذي جعلهم يشرعون 
  يف إنشاء حركاتهم اخلاصة من أجل حترير فلسطين.

، "فتح"وثمــة يف هــذا الفصـــــــــــــل عرض موجز لتــاريخ التنظيمــات الفلســـــــــــطينيــة مثــل 
ت الشـــــــــــعبية والديمقراطية والقيادة العامة وغيرها. ويلفت الكاتب االنتباه إىل واجلبها

، ومع ذلك يرى أن "فتح"أن جميع املنظمات الفلســــــــطينية حتمل اســــــــم جبهة، باســــــــتثناء 
  ، التي يعتبرها التنظيم األساسي، هي الوحيدة التي يمكن اعتبارها جبهة."فتح"

يونية وإســــــرائيل، ركز أبو فخر على نقد يف الفصــــــل الثالث، املتعلق بدراســــــة الصــــــه
بعض األفكــار الشـــــــــــــائعــة، فميز بين كراهيــة اليهود يف أوروبــا، ألســـــــــــبــاب دينيــة، وبين 
الالســامية التي نشــأت أواخر القرن التاســع عشــر، ألســباب اقتصــادية واجتماعية، رابطاً 

ب، مل الكات بين نشــوء الالســامية والصــهيونية. أمّا فكرة التوســع اجلغرايف فهي، يف رأي
تعد من ثوابت إســـــــرائيل، بســـــــبب حمدودية قدرتها على اســـــــتيعاب الســـــــكان، وعنده فإن 
فكرة التوســـــع اجلغرايف تقادمت ملصـــــلحة الســـــيطرة االقتصـــــادية. وينفي الكاتب إمكان 
ســـــيطرة إســـــرائيل اقتصـــــادياً على العامل العربي؛ فإســـــرائيل ليســـــت مشـــــروعاً اقتصـــــادياً 

  بل للتحقق بحكم حجم االقتصاد العربي.رابحاً، وألن ذلك غير قا
العربي املســـــــــــكون باألوهام  "العقل"ويعتب أبو فخر، يف ســـــــــــجاالته النقدية، على 

حدودك "واخلرافات، ضارباً أمثلة يف ذلك، من نوع: تهمة الدم (فطير صهيون)، ومقولة 
مرة ، وبروتوكوالت حكماء صـــــــــهيون، وأســـــــــطورة املؤا"يا إســـــــــرائيل من الفرات إىل النيل

  اليهودية والعبقرية اليهودية واللوبي اليهودي.
وميز الكاتب يف هذا الفصـــــــــل بين العنف واإلرهاب، عارضـــــــــاً اإلرهاب الصـــــــــهيوين 
قبيل قيام دولة إســـــــرائيل وبعدها، ومركزاً على جمزرة صـــــــبرا وشـــــــاتيال. وقد اختتم هذا 

  وإسرائيل.الفصل بجدول تضمن أبرز اجملازر التي ارتكبتها احلركة الصهيونية 
أمّا الفصـــل الرابع، واملفترض أنه بحث يف اإلســـالم الســـياســـي وفلســـطين، فقد ســـلّط 
الكـــاتـــب األضـــــــــــواء فيـــه على جوانـــب من تطور احلركـــة اإلســـــــــــالميـــة املتمثلـــة يف حركـــة 

، التي يعتبرها امتداداً حلركة اإلخوان املســـــــــــلمين. ويف رأيه فإن هذه احلركة "حماس"
، أي على الــدعوة إىل إقــامــة اجملتمع "املكيــة"كبر أو املرحلــة كــانــت تركز على اجلهــاد األ

اإلســـالمي الصـــحيح وإصـــالح الفرد كشـــرطين للجهاد ضـــد االحتالل، الذي كانت تعتبره 
اجلهــــاد األصـــــــــــغر. ويتســـــــــــــــاءل أبو فخر، يف معرض نقــــده، عن معنى معــــاداة احلركــــة 

املنطقة. أّما  اإلســـــــــــالمية للنظام الناصـــــــــــري يف مصـــــــــــر، ومهاودتها ألنظمة أُخرى يف
إىل مواجهة االحتالل، فيفســـــــــره الكاتب بتداعيات االنتفاضـــــــــة األوىل،  "حماس"نهوض 

واخلوف من العزلة عن الشــــــعب، وبروز حركة اجلهاد اإلســــــالمي، التي دمج ســــــيرتها يف 
  السيرة الشخصية ملؤسسها فتحي الشقاقي.

 إلســـالمي، إذ تضـــمنوالالفت أن هذا القســـم مل يقتصـــر على البحث يف نشـــوء التيار ا
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موضــــوعات مثل: تاريخ القضــــية الفلســــطينية، وامليثاق الوطني، والدســــتور الفلســــطيني 
  ودين الدولة، وحماولة اإلجابة عن سؤال هل هزيمة إسرائيل ممكنة؟

ويف نقاش الكاتب لدســــتور الدولة الفلســــطينية املفترضــــة، جاء حديثه جريئاً؛ فهو 
اجلماعات واألفراد، وأن فلســـــــــــطين ليســـــــــــت وقفاً على يرى أن الدولة ال دين لها، بعكس 

املســـــــلمين، ولو كانوا األكثرية، كونها للمســـــــيحيين أيضـــــــاً وبالتســـــــاوي، مع أنهم أقلية. 
. كما أن النص على دين الدولة خمالف  ففلسطين لديه هي بلد املسيح واملسيحية، أيضاً

مة دولة فلســــــــطين للعصــــــــر وللتاريخ املعاصــــــــر للنضــــــــال الفلســــــــطيني، مشــــــــدداً على إقا
  الديمقراطية العلمانية باعتبارها النقيض للدولة الدينية اليهودية.

أّما الســـــــــــؤال عن إمكان هزيمة إســـــــــــرائيل، فيشـــــــــــدد الكاتب على التمييز بين هزيمة 
املشــــــروع الصــــــهيوين، مع بقاء إســــــرائيل بصــــــيغة جديدة، وبين دحر هذا الكيان وتدمير 

ائيل عن طريق اقتران ذلك بهزيمة املشــــــــروع مؤســــــــســــــــاته. وهو يرى إمكان هزيمة إســــــــر
اإلمبريايل يف املنطقة، يف ظل استمرار حال الصراع والصمود واملمانعة. ويف رأيه: إن 
إســـرائيل أخفقت يف جماالت التوســـع اجلغرايف، ويف جلب يهود العامل إليها، وتخلت عن 

عود فقط إىل بعض ثوابتهــــا. وهنــــا يشـــــــــــير أبو فخر إىل أن عوامــــل قوة إســـــــــــرائيــــل ال ت
احتكــارهــا الســـــــــــالح النووي؛ فهي تســـــــــــتفيــد من إشـــــــــــغــال العرب بمشـــــــــــكالتهم، وغرقهم 
بخالفاتهم، واعتماديتهم على الغرب. ولذلك فهو يطالب العرب بعدة صـــــــــــمود خمتلفة، 
وبتفكير جديد يتأســـــــــــس على االنخراط يف العصـــــــــــر وعدم اخلوف من العوملة، وفســـــــــــح 

  س احلياة الديمقراطية.اجملال لنهوض اجملتمع املدين وتأسي
يعرض الفصـــل اخلامس ألهم وثائق الكفاح املســـلح، بحســـب الكاتب، من مثل: وعد 
بلفور؛ إعالن قيام منظمة التحرير، بيان قوات العاصـــــــــــفة األول، بيان شـــــــــــباب منظمة 

  الثأر األول.
عامًا  120أمّا الفصل السادس فتضمن حماولة لتأريخ الوقائع الفلسطينية خالل 

  )؛ وهي حماولة قيمة وحتتاج إىل مزيد من اإلغناء.2002 - 1882(
وجدير بالذكر أن الكتاب تضـــــــمن ملحقاً خاصـــــــاً بصـــــــور فوتوغرافية كانت بمثابة 

  عرض ملسيرة احلركة الوطنية الفلسطينية املعاصرة خالل العقود املاضية.
 يفوهكذا فنحن إزاء كتاب يحاول أن يســـجل تاريخ الفصـــائل الفلســـطينية، ويبحث 

بعض املعضــــــالت واإلشــــــكاليات التي تواجه الســــــياســــــة الفلســــــطينية. واملشــــــكلة أن هذه 
عرف إالّ الشــــــيء اليســــــير عن الفصــــــائل مل تقم بأية حماولة لكتابة مســــــيرتها. فمثالً، ال يُ

، وهو مـا بـاحـت بـه قريحـة بعض قـادتهـا، وليس ثمـة إجمـاع على كيفيـة "فتح"انطالقـة 
التي جمعــت قــادتهــا األوائــل، وكيفيــة صـــــــــــوغ هيكليتهــا نشـــــــــــوء هــذه احلركــة، والظروف 

  وشكل عملها، وتأثير األنظمة العربية يف نشوئها ونموها.
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وعلى أي حال فإن حماولة أبو فخر التأريخية، وهي حتسب له، كان يمكن إغناؤها 
باالســــــــتجابة لتحديات البحث والتقصــــــــي واســــــــتنطاق الفاعلين، وهي جماالت مشــــــــهود 

  للكاتب فيها.
فــات هــذه احملــاولــة إثــارة بعض القضـــــــــــــايــا، مثــل عالقــة عــدد من الفصـــــــــــــائــل  كمــا

)، وكذلك مل تناقش انعكاس  "فتح"الفلســـــــــــطينية بهذا النظام أو ذاك ( والســـــــــــعودية مثالً
)، وهي حمطة مهمة يف التاريخ الفلســــــــــطيني، 1969على منظمة التحرير ( "فتح"هيمنة 

احة الفلســـــــــــطينية. ولعل األمر ذاته واملنظمة والســـــــــــ "فتح"ملا لها من انعكاســـــــــــات على 
على الســـــلطة الفلســـــطينية. وبالنســـــبة إىل اجلبهة الشـــــعبية فقد  "فتح"ينطبق على هيمنة 

كــــان حري بــــالكــــاتــــب البحــــث يف انعكــــاس حتول احلركــــة (القوميين العرب) إىل حزب 
لينيني للطبقة العاملة، وتأثير ذلك يف اجلبهة ويف دورها ومكانتها يف  -  ماركســـــــــــي

احة الفلســـــــــــطينية؛ إضـــــــــــافة إىل مالحظة ســـــــــــلوك هذه اجلبهة املعارض، وتعمدها الســـــــــــ
االنســـــــــــحـــاب بين الفترة واألُخرى من اللجنـــة التنفيـــذيـــة ملنظمـــة التحرير. واألمر ذاتـــه 
بالنســـــــبة إىل القفز عن دور اجلبهة الديمقراطية يف صـــــــوغ البرنامج املرحلي وترويجه، 

ا االجتـــاه، بـــاعتبـــار ذلـــك نقلـــة مهمـــة يف الفكر يف هـــذ "فتح"مع األخـــذ يف االعتبـــار دور 
  السياسي الفلسطيني.

ا املواد املتعلقــة بــالرأي فهي، على األرجح، بحــاجــة إىل مراجعــة كي تســـــــــــتوعــب  أمــّ
املستجدات. فمثالً، مادة اإلرهاب الصهيوين والعنف جاءت عامة، وكان يمكن توسيعها 

  هاب.باحلديث عن خماطر ربط املقاومة واالنتفاضة باإلر
وبــالنســـــــــــبــة إىل حمــاولتــه اجلريئــة لتفنيــد بعض األوهــام واألســـــــــــــاطير، كــان يمكن 
التوســـع فيها باحلديث عن أســـاطير أُخرى رائجة، مثل: بيوع األراضـــي، وقصـــة اجليوش 

ئين، الضيافة العربي لالج "كرم"العربية التي دخلت فلسطين ملنع قيام دولة إسرائيل، و
لعربي الرســـــــــــمي عن هجرة يهود الدول العربية إىل باإلضــــــــــــافة إىل مســـــــــــؤولية النظام ا

إســــــرائيل بعد قيامها، وممانعته قيام كيان فلســــــطيني بعد النكبة، وال ســــــيما أن للكاتب 
مسـاهمات ومسـاجالت جريئة يف هذه املوضـوعات؛ على غرار مسـاهماته بشـأن الدولة 

ح ضـــــة، والســـــالالفلســـــطينية وحق العودة، وإشـــــكالية العمليات االســـــتشـــــهادية يف االنتفا
الفلســـــــــــطيني يف اخمليمــات. وال أدري لِمَ ملْ يقم بــإغنــاء كتــابــه بهــا، على الرغم من أنهــا 

  تنسجم مع شكل الكتاب الذي بين أيدينا.
وبصورة خاصة، فما يمكن أخذه على املؤلف أنه مل يوضح مقاصده من طرح هذا 

م، الذي كان بمثابة مادة الكتاب، وال ملاذا أراده بالشـــــــــــكل الذي ظهر فيه، إذ خال التقدي
  عن إشكالية الدولة الفلسطينية، من كل ذلك.

يمكن أيضاً مالحظة أن ثمة اضطراباً يف عرض موضوعات الكتاب. فالتقديم كان 
يمثل موضـــــــــــوعاً بذاته (الدولة الفلســـــــــــطينية). وجاءت املادة األوىل يف الفصـــــــــــل الرابع 
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القضــــــية الفلســــــطينية: التاريخ "اخلاص باحلديث عن اإلســــــالم الســــــياســــــي، حتت عنوان 
داة غ"، تكراراً ملادة البند األول يف الفصـــــــل الثاين، التي وردت حتت عنوان "املعاصـــــــر....

، وكان يمكن دمج املادتين. والالفت أن الفصــل الرابع ضــم كثيراً من املواد التي "النكبة
  ال عالقة لها بموضوع اإلسالم السياسي.

. حتى الفصـــــل اخلامس، املفترض أ نه خمصـــــص لوثائق الكفاح املســـــلح، جاء عاماً
لذا كان يمكن للمؤلف أن يضيف وثائق مثل: نص إعالن قيام دولة إسرائيل، والقرارين 

اخلاص باعتراف  273اخلاصــــــين بتقســــــيم فلســــــطين وحق العودة، والقرار  194و 181
ق أوســــلو، األمم املتحدة املشــــروط بدولة إســــرائيل، ومقررات مؤتمري أريحا وغزة، واتفا

  ."خريطة الطريق"و
ويف الفصل السادس بدا أن هناك نقصاً يف إيراد بعض التواريخ املهمة. فمثالً يف 

، 2001، يمكن إيراد عودة الليكود إىل الســلطة يف شــباط/فبراير 2002 -  2000الفترة 
اخلاص بحق الفلســـــــــــطينيين يف إنشـــــــــــاء دولة لهم  1397وإصـــــــــــدار جملس األمن للقرار 

)، وخطاب الرئيس بوش املتعلق بإقامة دولة فلســــطينية إىل جانب 2002س (آذار/مار
 "حماس")، واغتيال صــــــالح شــــــحادة القيادي يف 2002دولة إســــــرائيل (حزيران/يونيو 

  ).2002(تموز/يوليو 
: أن حزب الدفاع الوطني هو  أخيراً ثمة أخطاء ال بد من تصـــــــــــحيحها. فقد ورد مثالً

)، والصـــــــــــحيح أن ثمة أحزاباً قبله، لعل أهمها 711أول حزب حديث يف فلســـــــــــطين (ص 
)؛ وأن كمال ناصـــــــر وعبد احملســـــــن أبو ميزر انضـــــــما إىل 1932حزب االســـــــتقالل (ســـــــنة 

)، وهذا غير صــحيح، ولعل املقصــود، بالثاين، حممد أبو ميزر (أبو حاتم)؛ 25(ص  "فتح"
)، والصـــــــــــحيح أنه التحق 49وأن داود تلحمي من مؤســـــــــــســـــــــــي اجلبهة الديمقراطية (ص 

باجلبهة أواســـــط الســـــبعينات؛ وأن جمموعة حســـــن الصـــــباريني (أبو حلمي) اندثرت (ص 
؛ وأن فــايز قنــديــل (الكــاتــب) قيــادي يف "فتح")، والواقع أنهــا عــادت فــانضـــــــــــمــت إىل 51

  ).56الصاعقة، والصحيح أنه سامي قنديل (ص 
ة األهمية يف البحث يف يف احملصـــــــــــلة، يمكن القول إن الكاتب بذل جهداً على غاي

تاريخ احلركة الوطنية الفلسطينية واألوضاع التي أحاطت بها، ويف طرح املوضوعات 
واألســــــــــئلة التي ما زالت تلح على الفكر الســــــــــياســــــــــي الفلســــــــــطيني للتحريض على إيجاد 

  إجابات عنها صحيحة ومالئمة.
ة، ه النقديوال شــــــك يف أن أبو فخر اســــــتند يف كل ذلك إىل خبرته الشــــــخصــــــية ورؤيت

وإىل ثقافته الواســـــــــعة واملتعددة، كما اســـــــــتند إىل مراجعة كثير من املصـــــــــادر والوثائق 
  املوجودة يف أرشيفه اخلاص ويف املكتبات.

يبقى أن هذا الكتاب هو بمثابة مساهمة يف البحث يف شؤون الساحة الفلسطينية، 
وهي مســـــــــــاهمة بحاجة إىل املزيد للبناء عليها وإغنائها، من أجل تلبية حاجة املكتبة 
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الفلســــــــطينية، وإيفاء احلاضــــــــر الفلســــــــطيني حقه، واإلجابة عن التســــــــاؤالت التي ال تفتأ 
  تتزايد وتتعقد يوماً بعد يوم.

  ماجد كيايل
  كاتب فلسطيني مقيم بدمشق

 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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