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الفرنسية" السالم"عن مؤتمر باريس ومبادرة : تقرير  
 

ماهر الشريفإعداد   
 

 

 
 
 
يونيو اجلاري يف /حزيران 3افتتح الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند يوم اجلمعة يف  

بينهم من  اًمشارك 29جمع اإلسرائيلي الذي  -باريس املؤتمر اخلاص بالصراع العربي
ممثلو اللجنة الرباعية و مصر، واألردن واململكة العربية السعودية، وزراء خارجية 

الواليات املتحدة األميركية، وروسيا، واالحتاد األوروبي واألمم (اخلاصة بالشرق األوسط  
وقد اختلف هذا املؤتمر عن غيره من . واألمين العام جلامعة الدول العربية، )املتحدة

يدعَ إليه مل  ت املاضية ملناقشة امللف نفسه يف كونه املؤتمرات التي عقدت يف السنوا
.عن الفلسطينيين واإلسرائيليينممثلون   

 
 املوقف الفرنسي عشية انعقاد املؤتمر

مايو الفائت، أعلن رئيس الوزراء /أيار 24خالل الزيارة التي قام بها إىل إسرائيل يف 
أن  : "أوروبا األوىل من القدسالفرنسي مانويل فالس، يف مقابلة أجرتها معه إذاعة 

مع  اًاإلسرائيليين يعلمون أن عليهم التفاوض مع البلدان العربية، مع مصر واألردن، وغد
سيكون مفيداً ألنه سيخلق غداً ] يف باريس [املؤتمر الدويل  أن" ، معتبراً"العربية السعودية

قوة فرنسا أن "ؤكداً ، وم"شروط إطار يتفاوض فيه الفلسطينيون واإلسرائيليون مباشرة
وأضاف  ".األطرافعالقات جيدة مع كل  يهاتكمن يف قدرتها على التحدث مع اجلميع ولد

قنبلة موقوتة، وألننا أصدقاء إلسرائيل "استمرار الوضع القائم هو أن  فالس 
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وال نفعل ذلك من وراء ظهر اإلسرائيليين ...وللفلسطينيين، نعمل من أجل السالم
والفلسطينيين، وإنما نفعله مع إرادة استئناف مفاوضات متوازنة بينهما بغية الوصول 

".  إىل إقامة دولتين  
 

فالس، فقد مانويل إسرائيل قبل ار ز، الذي مارك أيرو-جانأما وزير اخلارجية الفرنسي 
نحن يف مواجهة  أزمة مقلقة للغاية، فالوضع على األرض يتدهور كل :"صرّح بما يلي

إن هذا املؤتمر الذي يشارك فيه أعضاء اللجنة الرباعية وعدد من الشركاء ...يوم
األوروبيين والعرب سيكون مناسبة لتعبئة اجملتمع الدويل يف صالح حل الدولتين، 

".حتديد الوسائل التي تساعد اإلسرائيليين والفلسطينيين على إيجاد طريق السالمو  
 

 املوقف اإلسرائيلي عشية انعقاد املؤتمر   
، معتبرة أن هذا املؤتمرظلت على موقفها املعارض عقد احلكومة اإلسرائيلية بيد أن 
، وتشجع الفلسطينيين على االستمرار يف رفض "تبعد أفق السالم"ة الفرنسية راملباد

. الثنائية املباشرةالعودة إىل املفاوضات 
اليمين القومي والديني وكانت وسائل إعالم 

أن احلكومة قد ادعّت احلاكم يف إسرائيل 
للفلسطينيين، " منحازة"تتخذ مواقف الفرنسية 

ار تبنته على قر متذرعة بتصويت فرنسا 
شهر األونيسكو يف منتصف منظمة  
" فلسطين احملتلة"الفائت، حول  أبريل /نيسان

، وهو "احلفاظ على التراث الشعبي الفلسطيني والطابع املميز للقدس الشرقية"يهدف إىل 
يتجاهل الصلة التاريخية الفريدة بين اليهودية "ألنه  نتنياهو القرار الذي أدانه بنيامين 

.، على حد زعمه"لوجبل الهيك  
 

نتنياهو بنيامين  اقترح وخالل زيارة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إىل إسرائيل، 
حممود عباس، وأعرب عن  يجمعه مع الرئيس الفلسطيني اجتماعاً ثنائياً يف باريس

يشعرون باخملاطر "، الذين "السنة املعتدلين"مؤتمر سالم مع جيران إسرائيل  تأييده عقد 
خطر "يرون و، "لهم املصالح نفسها على املدى البعيد"، والذين "التي تشعر بها إسرائيل

".الدولة اإلسالميةتنظيم إيران وخطر   
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 املوقف الفلسطيني عشية انعقاد املؤتمر
، يف عباس حممودالرئيس الفلسطيني أشار قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر باريس، 

التي ألقاها أمام جملس جامعة الدول العربية املنعقد يف  القاهرة يوم السبت يف  ةالكلم
ستكون قرارات جملس األمن "مؤتمر باريس للسالم إىل أن مرجعية  مايو الفائت،/أيار 28

واجلمعية العامة لألمم املتحدة ذات الصلة،  الدويل
وكذلك املبادرة العربية للسالم وخطة خارطة 

أن "د على ضرورة دّوش، "فاقيات املوقعةالطريق واالت
يخرج املؤتمر بمفهوم أن املفاوضات لها سقف 

ن يكون وأ يله سقف زمن ، والتطبيق أيضاً يزمن
وأضاف أن الوقت قد  ". كل ذلكهناك آلية ملتابعة 

حلشد اإلرادة العربية والدولية لينال شعبنا "حان 
جئين، وإقامة دولة فلسطين مستقلة حريته، وأن يكون هنالك حل عادل ومتفق عليه لال

احتلت عام  يالت"القدس الشرقية ، على أن تكون "1967على حدود الرابع من يونيو عام 
نحن اعترفنا : "يوأوضح الرئيس الفلسطين". عاصمة دولة فلسطين يبكاملها ه 1967
وأكد أنه ". بدولة إسرائيل لكن لن نقبل بمصطلح الدولة اليهودية ولن نعترف به سابقاً

يمكن للدول العربية "للمبادرة العربية،  اًحال حتقيق السالم مع إسرائيل، فإنه وفق
أن  يعلى أن البداية ه اًواإلسالمية أن تطبع عالقاتها مع إسرائيل، وليس العكس، مشدد

   ."تقبل إسرائيل باملبادرة ثم يمكن للدول العربية أن تطبع عالقاتها معهم
  

ل فرص جناح املؤتمر حو" متشائمة"توقعات   
مل يتوقع معظم احملللين واملراقبين أن يسفر مؤتمر باريس عن نتائج ملموسة، وأن تكون 

باسكال مايو على انعقاد املؤتمر، قدّر /أيار 30ففي تعليقه يوم  . حظوظ جناحه كبيرة
ة بعد أن رحب باملبادرمعهد العالقات الدولية واالستراتيجية بباريس، مدير بونيفاس، 
ن الهدف أ، "الفلسطيني-التي ترفض أن تترك يف نقطة ميتة امللف اإلسرائيلي"الفرنسية 

دعم مايل بتقديم  حتضير األرضية املناسبة، من خالل وعود "األول للمؤتمر هو  
  ،"وضمانات أمنية، الستئناف املفاوضات املباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

فالواقع القاسي هو أن نتنياهو أكد . تبقى ضئيلة"أن حظوظ جناح هذا املؤتمر  معتبراً 
أيرو وملانويل فالس، اللذين قاما بزيارة إسرائيل، أنه مارك  –جان صراحة للوزير 

ورأى بونيفاس يف . "ويقترح بدالً منها مفاوضات مباشرة ،يعارض املبادرة الفرنسية
يلولة دون التقدم، آخذين يف احلسبان اخللل يف وسيلة للح "هذا املوقف اإلسرائيلي 

فاحلكومة اإلسرائيلية تعتقد أن الوقت يمضي لصاحلها، وأن الفلسطينيين . موازين القوى
سيعتادون االحتالل وأن مواصلة االستيطان يسمح بقضم األراضي الفلسطينية، بما 
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ليسا على " تمع الدويلاجمل"والواقع أن فرنسا و: " وتابع. "مستحيالً حل الدولتين يجعل 
طاملا هذا  ر موقفها املتعنت يّفلماذا إذن ستغ. إسرائيل ثمن رفضها هذالتدفيع  استعداد 

، وتخوفه الوحيد الكبرىنتنياهو ال يتخوف من القوى ف ال تعاين من أي نتائج سلبية له؟ 
وفرض املقاطعة ، وسحب االستثمارات "ركات الرأي العام وبخاصة من حركة حتهو من 

، فيبدو اًوجغرافي اًأما الفلسطينيون، املنقسمون على أنفسهم سياسي .التي تتسع" العقوبات
بدأ املويستمر اإلسرائيليون، سنة بعد أخرى، يف تطبيق . اجزون حيال هذا الواقععأنهم 

نحن : القائلورئيس الوزراء السابق يتسحاق شامير يف مطلع التسعينيات، الذي طرحه 
. "للتفاوض كل الوقت الالزم، حتى ال يبقى هناك شيء نتفاوض عليه على استعداد  

 
 الرئيس فرانسوا هوالند يف افتتاح مؤتمر باريس

هذا ما صرّح به الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند، " لقد أردت أن تأخذ فرنسا املبادرة"
وهذه املبادرة "لدى افتتاحه مؤتمر باريس؛ 

ليس لها سوى هدف واحد هو السالم يف الشرق 
ال يمكننا أن نحل حمل : "، وتابع قائالً "األوسط

تهدف مبادرتنا إىل تقديم . الطرفين املعنيين
ما بأن السالم سيكون راسخاً ضمانات له

ودائماً وخاضعاً لرقابة دولية، وتطمينهما كي 
ويعود ": ، وأضاف"يسيرا على طريق التفاوض

إىل الطرفين، إىل اإلسرائيليين والفلسطينيين، وإليهما وحدهما، تبني خيار السالم 
. "فنحن ال يمكننا أن نحل حمل الطرفين املعنيين. الشجاع  

 
هم املتطرفون على القائم الرابحين الوحيدين من الوضع أن  "نسي منوحذر الرئيس الفر

إن البعض يتحجج بالفوضى املنتشرة يف املنطقة كي يتجاهل " : وأضاف، "اجلانبين
اإلسرائيلية معتبراً أن هذا النزاع قد غدا هامشياً وهو، إىل حد ما، -املسألة الفلسطينية

هذه التغيرات جتعل تسوية النزاع أكثر  لكنني أعتقد بخالف ذلك أن. حتت السيطرة
إحلاحاً، وأن هذه االنقالبات اإلقليمية تخلق التزامات جديدة على اجملتمع الدويل ومن 

". أجل التوصل إىل سالم  
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 كلمة األمين العام لألمم املتحدة
يف الكلمة التي ألقاها يف مؤتمر باريس، دعا األمين العام 

الزعماء اإلسرائيليين  لألمم املتحدة، بان كي مون،
إىل خلق شروط العودة إىل مفاوضات " والفلسطينيين 

نحن كلنا متفقون على أن : "، وقال"سالم ذات مصداقية
حل الدولتين هو اخليار القابل للحياة من أجل سالم دائم، 

؛ ومن هنا "لكننا نالحظ أن حل الدولتين هذا بات يف خطر
، بدعم اجملتمع يتوجب على زعماء إسرائيل وفلسطين" 

الدويل، التراجع عن شفا الهاوية والسعي بجدية من أجل 
أن مؤتمر باريس  ورأى " .خلق الشروط التي تسمح باستئناف مفاوضات ذات مصداقية 

يسمح بالتأكيد على أن اجملتمع الدويل مصمم على االستمرار يف إعطاء أولوية لهذا "
أن العقبات التي ، معتبراً "التوصل إىل السالم امللف وعلى تنسيق اجلهود املبذولة من أجل

يف اإلرهاب والعنف، ويف النشاطات االستيطانية ويف االفتقاد "تتمثّل تعترض السالم 
."إىل الوحدة بين غزة والضفة الغربية  

 
إن نشاطات االستيطان غير شرعية بحسب القانون الدويل : "وتابع بان كي مون قائالً

وسيع املستوطنات هذه، وإضفاء مشروعية على املواقع ويجب أن تتوقف سياسة ت
حول مدى التزام  ةفهذه األعمال تثير أسئلة مشروع. املتقدمة وتدمير البنى الفلسطينية

على الزعماء الفلسطينيين يتوجب ، كما "إسرائيل بحل الدولتين والتزاماتها كقوة احتالل
اصة عبر إدانة كل أعمال اإلرهاب حماربة العنف والتحريض على العنف بال هوادة، وبخ"

كما ينبغي عليهم توحيد كل الفلسطينيين حتت حكم سلطة فلسطينية ... إدانة واضحة
وأبلغ  ".مبادئ منظمة التحرير الفلسطينية  عواحدة، شرعية وديمقراطية، انسجاماً م

.  الشهرهذا املشاركين يف املؤتمر أنه يعتزم زيارة إسرائيل وفلسطين يف نهاية   
 

 مبادرة السالم العربية
كانت مبادرة السالم العربية التي تبنتها القمة العربية التي انعقدت يف بيروت سنة 

، يف مركز بن عبد العزيز ، بناء على اقتراح من امللك السعودي الراحل عبد الله2002
إىل أن هذه املبادرة  مارك أيرو- جانفقد أشار وزير اخلارجية الفرنسي . ت املؤتمرنقاشا

، يف "وأعتقد أن رئيس وزراء إسرائيل قد أيدها البارحة...خالل النقاشاتقد ذكرت كثيراً " 
نحن : "الفائت، وذكر فيه مايو/أيار 31نتنياهو يف  إشارة إىل تصريح أدىل به بنيامين 

عكس مستعدون أن نتفاوض مع الدول العربية إلدخال تعديالت على هذه املبادرة كي ت
 :، وحتافظ على الهدف املقبول2002التغيرات الهائلة التي جرت يف منطقتنا منذ عام 
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أما وزير خارجية السعودية عادل اجلبير، فقد أكد أن مبادرة  ".دولتين لشعبينإقامة  
" أفضل إمكانية للتوصل إىل سالم"، وهي تمثل "ال تزال على طاولة البحث"السالم العربية 

". يريدونمعرفة ما يتوجب على اإلسرائيليين "  ، معتبراً أنهوجيرانها العرببين إسرائيل 
.الت على بنود هذه املبادرةيرفض يف حديثه للصحافيين إدخال تعد الوزير اجلبير لكن  

 
الصادر عن املؤتمر البيان املشترك  

يمكن بأن الوضع القائم ال "التذكير البيان املشترك الذي صدر عن مؤتمر باريس أعاد  
أن حل الدولتين املتفاوض عليه هو الوسيلة الوحيدة للوصول إىل "، وشدّد على "استمراره

وعبر املشاركون  ".سالم دائم بين إسرائيل وفلسطين يعيشان جنباً إىل جنب يف سلم وأمن
أعمال العنف  من على األرض، وبوجه خاصاجلارية قلقهم من األفعال  "يف املؤتمر عن

املستمرة والنشاطات االستيطانية اجلارية، التي تضع يف موضع اخلطر آفاق حل 
ضرورة التزام الطرفين احلقيقي، بالسياسات واألفعال، بحل الدولتين "وأكدوا  ".الدولتين

بغية استعادة الثقة بينهما وخلق الشروط التي تسمح بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي 
وحل كل قضايا الوضع الدائم عبر املفاوضات املباشرة على قاعدتي  1967بدأ سنة 

، مع التذكير أيضاً بقرارات جملس األمن ذات الصلة والتأكيد على 338و  242قراري 
ناقش املشاركون كما  ".  موضع التطبيق 2002ة السالم العربية لعام رأهمية وضع مباد

بما يف ذلك "أن يساعد على تقدم آفاق السالم، الوسائل التي يمكن للمجتمع الدويل عبرها 
الدور األساسي للجنة "، وجددوا التأكيد  على "تقديم حوافز مهمة للطرفين لصنع السالم

باستعداد البلدان املعنية "ورحبوا ، "الرباعية واألطراف اإلقليمية املعنية الرئيسية
عقد وإمكانية  ق هذا اجلهد، استعداد فرنسا لتنسي"كما حيوا ، "للمساهمة يف هذا اجلهد

".مؤتمر دويل قبل نهاية هذا العام  
 

  كلمات لكن من دون التزامات: نتائج مؤتمر باريس
احملدودة التي أسفر عنها مؤتمر باريس ال بد من العودة إىل " النتائج"قبل احلديث عن 

.الفرنسية" مبادرة السالم" أصل  
لقاء مع جمعية فقد كان وزير اخلارجية الفرنسي األسبق لوران فابيوس قد أشار يف 

إىل ضرورة ، 2015 أبريل/نيسان 16يف باريس يف  ، عقدأميركية-الصحافة األنغلو
وضع معايير ملفاوضات ذات مصداقية كي نتجنب العودة إىل نقطة الصفر بعد عقود من "

 ،2015مايو /أيار 1ثم أعلن يف ". زمنياً للمفاوضات ال بد من أن نقدم جدوالً، والتفاوض
تطلق خالل األسابيع القادمة مبادرة تقوم على أساس التوجه إىل جملس س"أن بالده 

األمن بطلب إصدار قرار من شأنه أن يحرك العملية السياسية ويدفع بعملية السالم 
 يجمع حول طريف الصراع بتحركات لتحضير عقد مؤتمر دويل"فرنسا ،على أن تقوم "اًقدم
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وذلك بهدف احلفاظ على  -من األمريكيين واألوربيين والعرب  -شركاءهما الرئيسيين 
 29، كما ذكر الوزير فابيوس نفسه يف تصريح أدىل به يف "حل الدولتين وتأمين جناحه

  .2016 يناير /كانون الثاين
  

مل يتطرق ال من قريب وال من بعيد إىل مسألة وضع معايير ويالحظ أن مؤتمر باريس 
مل يتعهد وملفاوضات ذات مصداقية، وال إىل اجلدول الزمني النتهاء املفاوضات، 

املشاركون فيه بأي التزام، ذلك أن  الفرنسيين، الذين كانوا حريصين على مشاركة جون 
لذي ترك بصماته، كما يعتقد كيري يف املؤتمر، سايروا املوقف األميركي املعروف، وا

وكان الوزير األميركي ". من دون نكهة"صدر كثيرون، على البيان اخلتامي للمؤتمر، الذي 
علينا أن . سنرى: "قد عبّر، قبل مشاركته يف املؤتمر عن حذر شديد إزاء نتائجه ، وقال

بطرح مؤتمر باريس اكتفى وعليه، فقد   ".ننتظر ونرى ماذا سيكون حمتوى النقاشات
فكرة عقد مؤتمر دويل يف نهاية هذا العام، يشارك فيه الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي، 

ى العودة إىل علإليهما لتشجيعهما " حوافز"بتقديم كما تعهد  وزير اخلارجية الفرنسي 
مارك أيرو - أشار جانوبخصوص هذه النقطة األخيرة، . املفاوضات الثنائية املباشرة

التوصل إىل "مهمتها عمل على تشكيل جلان " قبل نهاية الشهر"عمل إىل أن حكومته ست
، خالل املؤتمر الدويل "حزمة شاملة من احلوافز وتقديمها لإلسرائيليين والفلسطينيين

فنحن نلتزم يف اجملال االقتصادي، ويف جمال :"قبل نهاية العام، وأضاف املتوقع عقده
ل تعزيز قدرات الدولة الفلسطينية التعاون ويف جمال األمن اإلقليمي ويف جما

الفوائد االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي سيجنيها الطرفان "، وسنبيّن "املستقبلية
   ".من املصاحلة

 
أعاد طرح يحسب ملؤتمر باريس، الذي مل يستغرق أكثر من ساعات معدودات، أنه  لعله و

الفلسطيني على أجندة اجملتمع الدويل، وذلك بعد أن تراجع هذا -الصراع اإلسرائيلي
، ومل يعد يشكّل أولوية تسود املنطقة يوسط الفوضى العامة التثانوية الصراع إىل مرتبة 

.بالنسبة لألميركيين  الذين باتوا يركزون على قضايا أخرى يف الشرق األوسط  
 

ر باريس تقويم موضوعي ملؤتم  
" 21أوريان "يف موقع يونيو اجلاري /حزيران 6يوم االثنين يف يف مقال نشره 

لوموند "لكتروين، كتب الباحث والصحايف الفرنسي آالن غريش، رئيس حترير شهرية اإل
 ، بموضوعية،األسبق، ورئيس حترير هذا املوقع حالياً، مقاالً يقوّم فيه" ديبلوماتيك

فبعد أن أعاد التذكير بشروط السالم التي أجمع . لتي أسفر عنهامؤتمر باريس والنتائج ا
 يونيو/االنسحاب من كل األراضي احملتلة يف حزيران"عليها اجملتمع الدويل، وهي 
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ملشكلة الالجئين " عادل"فلسطينية والقدس عاصمة لدولتين؛ حل  دولة؛ 1967
إذا كان اجملتمع الدويل وفرنسا منسجمين مع فكرة : "، كتب غريش أنه "الفلسطينيين

منذ وقت طويل أن الوسيلة الوحيدة لدفع إسرائيل إىل التفاوض أدركا  الدولتين، لكانا 
ممارسة الضغط على حكومتها التي يسيطر عليها أقصى من خالل وتقديم تنازالت هو 

ثم علّق على كالم  ."دفاعاليمين، كما بيّن ضم أفيغدور ليبرمان إليها بصفته وزيراً لل
إن الدبلوماسية الفرنسية، إذ تتجاهل ": الرئيس الفرنسي، لدى افتتاح املؤتمر، بقوله

وهو –، وتدعو للعودة إىل شكل املفاوضات الثنائية ]عن إخفاق عملية السالم[املسؤول 
 تعود إىل فكرة تبسيطية مفادها أن النزاع يدور بين طرفين -موقف بنيامين نتنياهو

متعادلين يف السلطة واحلقوق، وأن االثنين يتطلعان إىل السالم، ويجب حملهما على أن 
فإسرائيل تواصل سياسة االستيطان  ؛بيد أن الواقع ليس على هذا النحو.. .يكونا عقالنيين

وظهر انسحابها من غزة  ،الذي ال حتده قيود يف الضفة الغربية، وتستمر يف تهويد القدس
فالسجانون، وبدالً من أن : قيقته، بمعنى استمرار االحتالل بشكل آخرعلى ح 2005عام 

إذا كانت باريس تريد ضمان : "ويخلص إىل أنه...".  يكونوا داخل السجن، وقفوا على أبوابه
، فيتوجب عليها االعتراف بأن احلكومة اإلسرائيلية هي العقبة على "عملية السالم"تقدم 

. "جبارها على تقديم تنازالتهذه الطريق، وينبغي بالتايل إ  
 

بكل تأكيد، وهي : "، ويجيب"؟]على احلكومة اإلسرائيلية[ ممكنة  فهل الضغوط: "ويتساءل
تشمل مروحة واسعة جداً تمتد من االمتناع عن استيراد منتجات املستوطنات الالشرعية 

ألول لنتذكر أن االحتاد األوروبي هو الشريك التجاري ا–إىل فرض عقوبات جتارية 
إن فرنسا، التي تعلن . مروراً برفض تمويل األبحاث العسكرية يف اجلامعات - إلسرائيل

حملكمة العدل  2004فتوى سنة تفعيل  باستمرار احترامها للقانون الدويل، يمكنها 
كما يمكنها أن . الدولية التي قضت بأن بناء اجلدار يف فلسطين هو عمل غير شرعي

: نسية الذين يؤدون اخلدمة العسكرية يف األراضي احملتلةتتساءل عن حالة مزدوجي اجل
آذار الفائت  24إسرائيلي يف  -فقد جاء حادث مقتل فلسطيني هامد على يد جندي فرنسي

ليذكرنا بأن مواطنين يمتلكون جوازات فرنسية يساهمون يف عمليات تعتبرها فرنسا ال 
تمع املدين، املعبأ يف حركة ويمكن لكل هذه األفعال أن حتظى بدعم اجمل... شرعية

، الديمقراطية والسلمية، وهي احلركة "املقاطعة، وسحب االستثمارات وفرض العقوبات"
التي تسعى السلطات الفرنسية، مع ذلك، إىل حظرها، لتؤكد، يف الواقع، رفضها ممارسة 
تها أي ضغط على حكومة أقصى اليمين اإلسرائيلي، وتثير بذلك أكثر من الشكوك حول رغب

".   بالتوصل إىل حل يف الشرق األوسط  
 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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