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 الفن الفلسطيني المعاصر: الوحدة داخل االختالف من

 تال بن تسفي

ن فٌها عن إقامة متحف الفنون فً أم عل  فً متحف تل أبٌب أمسٌة أُ  1002كانون األول  21 ُعقد بتارٌخ     

 :فً دلٌل المعرض ،سعٌد أبو شقرة ،وجاء فً كلمة مدٌر صالة العرض للفنون فً أم الفحم 1.الفحم

بناء وتجمٌع وبحث  إلعادةالمدى  ةأّنه تقع على كاهلنا مسؤولٌة ضخمة وبعٌد أدركنا    

ها هً صالة  [...] وتخلٌد وعرض كل ما ٌتعلق بالثقافة العربٌة الفلسطٌنٌة التً تهّشمت

ًّ للفن الحدٌث  لتصبحالعرض فً طرٌقها  هكذا ننشئ جٌالً مخلًصا  [...]أول متحف عرب

 أمدلٌل متحف )نه تولً المسؤولٌة على حٌاته وعلى مستقبله النتمائه ولثقافته، جٌل ٌمك

 (.21-21: 1002 ،الفحم للفنون العصرٌة

؟ من هً تحدًٌداعموًما، وذاك الخاص باألقلٌة الفلسطٌنٌة فً إسرائٌل فضاء عمل الحقل الفنً الفلسطٌنً  ما هو

جٌل الفنانٌن الشاب الذي سٌنشط فٌه؟  وهالمتحف العتٌد؟ ومن  ضمنهاالجهات المؤسساتٌة والمواقف التً سٌعمل 

 .هذا االستعراضٌتناولها هذه هً األسئلة التً 

تمتّد على أربع مناطق وعن بعضها معزولة وّدة جماعات مختلفة بعٌدة وٌته من عف المجتمع الفلسطٌنً هعرِّ ٌُ      

ً فً العالم العربً، والشتات غزة، دولة إسرائٌل، الشتات الفلسطٌنقطاع الضفة الغربٌة و: جغرافٌة مختلفة

على ٌمتّد حقله الفنً كذلك حال المجتمع الفلسطٌنً،  وكما هو .الفلسطٌنً فً أوروبا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 .هذه المراكز األربعة

ً ف ،باألساس ،وٌعرض هؤالء الفنانون. تنشط أكبر مجموعة من الفنانٌن الفلسطٌنٌٌن فً الضفة الغربٌة وغزة     

كما ٌعرضون فً . مؤسسات تدرٌس الفنون وفً صاالت عرض مركزٌة فً مناطق السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة

 .معارض دولٌة وفً عدد قلٌل من المعارض داخل إسرائٌل

وٌتعاظم فً السنوات . ٌعٌشون فً إسرائٌل نن الذٌتشمل الفنانٌن الفلسطٌنٌٌأما المجموعة الثانٌة حجًما ف     

هم هذا الحقل فً مواجهة مع مكانة ور هذه المجموعة فً حقل الفن الفلسطٌنً، وٌضع نشاطُ األخٌرة حض

ٌعرض هؤالء الفنانون فً مراكز . االجتماعٌة والثقافٌة، الفلسطٌنٌٌن المواطنٌن فً إسرائٌل، فً سٌاقاتها السٌاسٌة

 .ٌةفنٌة فً مناطق السلطة الفلسطٌنٌة وفً صاالت داخل إسرائٌل وفً معارض دول

الى الفنانون الناشطون فً الشتات  وٌنتمً. فً العالم العربً نهً الفنانون الفلسطٌنٌوحجًما  المجموعة الثالثة     

كونها تعود إلى الثقافة التً تبلورت فً مخٌمات الالجئٌن المرّكزة باألساس فً ما، د  مجموعة الفنانٌن األكثر ق  

تضاءل عدد هؤالء ، لطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة فً القومٌة الفلسطٌنٌةوكلما ازدادت مركزٌة الس. لبنان واألردن

زداد وزن فنانً المجموعة الرابعة وفً الوقت نفسه ا. تضاءل تأثٌرهمهكذا الفنانٌن فً الحقل الثقافً الفلسطٌنً، و

 .مجموعة الفنانٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن فً دول الشتات فً أوروبا والوالٌات المتحدة –

، التً تقام فً مراكز ثقافٌةمتنوعة للفن الفلسطٌنً والمجموعات األربع مًعا فً معارض  نعرض فنانون مٌ     
 معارض دولٌة، ضمنالوالٌات المتحدة، وكذلك فً با ووفً أورف وصاالت عرض فً العالم العربً، متاح

ومعارض دوكومنتا  (معارض دولٌة ُتقام مرة كل سنتٌن - biennale)كالمشاركة فً معارض بٌانٌالّ 
(documenta - بألمانٌا سنوات خمس مرة كل ٌُقام دولً فنً معرض)، فٌها كمندوبٌن  ونالتً ٌعرض

 .فلسطٌنٌٌن
 ،ٌقٌم الفنانون الفلسطٌنٌون –انعدام حدود قومٌة ( أ: )مركزٌة سماتالحقل الفنً الفلسطٌنً على ثالث  ٌقوم     

ا واضًحا رغم افً أربع مناطق جغرافٌة من ،كما أسلفنا ًٌ ا وطن ًٌ  (ب)الجغرافً؛  الختالففصلة وٌقٌمون حقالً فن

                                                 
 جملة متعددة اجملاالت لبحث  –مجاعة ، "الوحدة داخل االختالف من: الفن الفلسطيين املعاصر. "8002ال، تبن تسفي، : يستند هذا االستعراض إىل مقالة

 .، جامعة بن غوريون، بئر السبعالشرق األوسط
، متحف أم الفحم للفنون العصرية : ر إىلللتوسع يُنظ. اري سنان عبد القادرللمتحف، أعّده املهندس املعم مع املعرض الذي تضّمن خمططًا معماريًاتزامن احلدث  1

1002. 
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انعدام ( ج)فً العالم أجمع، بما فٌه مناطق السلطة الفلسطٌنٌة؛  للفن" فلسطٌنٌة"انعدام مؤسسات تعلٌمٌة وإرشادٌة 

تً ٌقوم فٌها الحقل الفنً سٌادٌة، الال الوطنٌةدول الومن هنا ٌمكن القول إّنه بخالف . بنى تحتٌة تارٌخٌة للمتاحف

وٌة انٌن وفنانات ٌعملون فً إطار الهالعناصر، ٌقوم الحقل الفنً الفلسطٌنً باألساس على فن تلكعلى وجود 

 .الفلسطٌنٌة

، إلى وجهة نظر أضٌق تترّكز فً كلههذا االستعراض من وجهة نظر واسعة الحقل الفنً الفلسطٌنً  ناولٌت     

 .ٌن فً إسرائٌلعمل الفنانٌن الفلسطٌنٌ

، ٌضّم نحو عشرٌن فناًنا لقدماءاألول، ا: ٌنقسم الفنانون الفلسطٌنٌون الناشطون فً إسرائٌل إلى جٌلٌن     
ا، رسّ  ًٌ بعد إلغاء الحكم العسكري وفً  ،السبعٌنٌات والثمانٌنٌات سنواتامون ونّحاتون، باشروا نشاطهم فً فلسطٌن

؛ الجٌل الثانً، 2621غزة بعد حرب العام والفلسطٌنٌة فً الضفة الغربٌة أعقاب التواصل الجغرافً مع الجماهٌر 
خّرٌج من معاهد  100وٌضم الٌوم أكثر من  ،بدأ ٌنشط فً أواسط التسعٌنٌات بعد اتفاقٌات أوسلواألصغر سًنا، 

النحت العصري  هؤالء الفنانون فً مختلف مجاالت الفنون، وباألساس فً نتجوٌُ . فنٌة فً إسرائٌل
(Installation -  ن للمشاهد التجوال ٌُمك  ن ْصب مجّسمات ثنائٌة وثالثٌة األبعاد فً مكان رحب، مغلق أو مفتوح، 

 .والعرض، إلى جانب الرسم والنحت فن الفٌدٌو، التصوٌر، (بداخله
ا، العمل فً مرحفً ت النكبة الفلسطٌنٌة ونتائجها إلى أن ٌبدأ الفنانون الفلسطٌنٌون داخل إسرائٌل أدّ  ًٌ لة متأخرة نسب

ا فً نتجونشاط العدٌد من الفنانٌن الفلسطٌنٌٌن الذٌن أ 2691لقد بترت حرب . وقوعهاعاًما على  12بعد قرابة 

ة الحكم العسكري فترة عزلة قاسٌة على الفنانٌن الذي بقوا فً رنت فتاك. فلسطٌن التارٌخٌة منذ مطلع العشرٌنٌات

وكذلك فً مخٌمات  فلسطٌنٌٌن فً الضفة الغربٌة وغزةوضع الالجئٌن البالمقابل، كان . دولة إسرائٌل نطاق

 .أكادٌمٌات الفنون فً العالم العربًالالجئٌن فً العالم العربً مختلًفا، وخرج العدٌد منهم لدراسة الفن فً 

كان . نٌات فقطفً أواخر الستٌ ج من إسرائٌل لدراسة الفن فً البالد والخارجوبدأ الشباب الفلسطٌنٌون بالخر     

منحة دراسٌة من الحزب الشٌوعً  ضمن ألمانٌا بدن زالذي سافر لدراسة الفن فً در ،أّولهم عبد عابدي من حٌفا

منذ العام  اتصدر فً حٌف" )االتحاد"لصحٌفة  رافًج ٌِّن مصّمموعُ  2611عام  إلى البالد وعاد عابدي. ًسرائٌلاإل

وفً . وكمٌل ضو اود الحاٌك، حسن خاطر، ولٌد قشاشٌل رٌان، دمن أسامة سعٌد، خل وخرج بعده كلّ (. 2699

إبراهٌم نبوانً، أسد عزي، عاصم أبو شقرة، أحمد كنعان، إبراهٌم حجازي، فرٌد : من كلّ الثمانٌنٌات أنهى دراسته 

ً ف أعمالهم عرض هؤالء الفنانون. راهٌم أبو جربٌع، بشٌر أبو ربٌعة وغٌرهمأبو شقرة، جاسر أبو ربٌعة، إب

 .الثمانٌنٌات ضمن معارض فً الضفة الغربٌة وغزة أًٌضا

هذه المجموعة، والتً باشرت عملها منذ السبعٌنٌات، نموذًجا لنشاط الفنانٌن الفلسطٌنٌٌن الذٌن ٌنشطون  ُتمّثل    

فنانٌن عرًبا األول الحقل  ٌُعتبر الفنانون فً. فً آن واحد فً الحقل الثقافً اإلسرائٌلً والحقل الثقافً الفلسطٌنً

البٌانٌالّ  توكان. دعون لعرض أعمالهم فً معارض جماعٌة للفن اإلسرائٌلً فً البالد والعالمإسرائٌلٌٌن، وٌُ 

إبراهٌم نبوانً وأسد )ض فٌه فنانون عرب من إسرائٌل ر  أول حدث كبٌر ع   2612عام  فٌنٌتسٌاالسادسة فً 

 .ضمن الجناح اإلسرائٌلً( عزي

 لحٌث ٌعكس النقاش حول أعماله التغٌٌر الذي حصل فً حق. لسٌاق الفنان عاصم أبو شقرةوٌبرز فً هذا ا     

 أعمال فً مقال عن. الفن اإلسرائٌلً تجاه أعمال الفنانٌن العرب الفلسطٌنٌٌن خّرٌجً معاهد الفنون فً إسرائٌل

عام لٌل نشره متحف تل أبٌب فً دبٌنما  ،"ًفنان عربً إسرائٌل" ، عّرفته سارٌت شابٌرا كـ2660قرة عام ش أبً

إسرائٌلً  -عربً"هر جنًبا إلى جنب التعرٌفان ظشقرة بعد رحٌله المبّكر،  على شرف معرض منفرد ألبً 2669

إّن هذا التغٌٌر، الذي بدأ فً وعً الفنانٌن العرب الفلسطٌنٌٌن خّرٌجً ". إسرائٌلً -فلسطٌنً -عربً"و" مسلم

، 2661ذروته بعد اتفاقٌات أوسلو وبعد العام  بلغهوٌتهم، هو تغٌٌر تدرٌجً  معاهد الفنون فً إسرائٌل لمرّكبات

 .2621لدوا بعد عام مجموعة الفنانٌن الشباب الذٌن وُ  ن، خصوًصا فٌما ٌتعلق بأعمالعام النكبة الخمسٌ

بالتناقض الذي  سًلفلسطٌنٌة، وٌرتبط عالمه السٌاُولد هذا الجٌل إلى واقع االحتالل اإلسرائٌلً فً األراضً ا     

 ةحسم عسكري واضح، من جهة، أقنع الجماهٌر الفلسطٌنٌة بأّن إسرائٌل حقٌقة واقع: 2621أنتجته حرب العام 

واستئناف التواصل، من جهة ثانٌة، مع أبناء شعبهم فً الضفة  ؛وبأّنهم، كمواطنٌن فٌها، مرتبطون بها وبمصٌرها

اء شعبهم فً الشتات الفلسطٌنً فً مختلف أنحاء المنطقة الغربٌة وقطاع غزة، ومن خالل هؤالء مع أبن

م ـعلى خلفٌة هذا التناقض، بدأت بتعلّ  نشأتمجموعة الشباب هذه، والتً (. 10: 1001ٌنوفٌتش وأبو بكر، برا)

 .فقط أوسلو تالفن فعالً بعد اتفاقٌا
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الفنون والجامعات وكلٌات الفنون فً التسعٌنٌات طرأ ارتفاع ملحوظ على عدد الطالب العرب فً أكادٌمٌات      

اإلسرائٌلً  – الفنٌٌن نتج هذا الحضور المثابر تمثٌالً متراكًما للفنانٌن الفلسطٌنٌٌن فً كال الحقلٌنوٌُ . فً إسرائٌل

 .والفلسطٌنً

ثقافً وبٌن هذا وذاك، بٌن الحقل الثقافً الفلسطٌنً والحقل الثقافً اإلسرائٌلً، ٌتبلور منذ التسعٌنٌات حقل      

وتشّكل هذه السٌرورة جزًءا من الثقافة ". الحقل الفنً لألقلٌة الفلسطٌنٌة فً إسرائٌل" بأّنه مخصوص ٌمكن تعرٌفه

ذٌن ظهرا فً الستٌنٌات ل، كما تنعكس فً األدب والشعر الداخل حدود دولة إسرائٌ ةالوطنٌة لألقلٌة الفلسطٌنٌ

 .الفلسطٌنٌٌن الذٌن تطّورا فً الثمانٌنٌات والتسعٌنٌات، وفً المسرح والسٌنما والسبعٌنٌات

. بشكل أساسً، فً إسرائٌلالبالد و خّرٌجً المعاهد الفنٌة خارجمن فنان فلسطٌنً  100ٌنشط الٌوم أكثر من      

تل بٌرل، جامعة من أكادٌمٌة بتسالئٌل للفنون فً القدس، مدرسة الفنون فً كلٌة بٌت  دراسة الفنون فً كلّ  وتتم

كلٌة ا فً حٌفا، كلٌة أورانٌم، كند-كلٌة فٌتسوب، معهد آفنً، مدرسة كلٌشر للفنون فً تل أبٌب، جامعة حٌفا، أبٌ

 .وكلٌة كًٌ فً بئر السبع الجلٌل الغربً، كلٌة مناشٌه

ست 2669فً العام       ط لتشجٌع الفن فً الوس" إبداع"فً قرٌة جولس فً الجلٌل جمعٌة الفنانٌن العرب  تأسَّ

إبراهٌم حجازي وسالم : الكانزون)كفر ٌاسٌف  قرٌة أقٌمت صالة عرض للجمعٌة فً 1001العربً، وفً العام 

وبادر فنانون فلسطٌنٌون إلى إقامة فضاءات أخرى للعرض فً القرى والمدن العربٌة والمدن  (.منٌر ذٌاب

 :المختلطة فً إسرائٌل، نستعرض أهمها فٌما ٌلً

 نشاطها  2662باشرت كوبلر عام . ، بفضل عمل الكانزة حانا كوبلرفً حٌفا" الكرمةبٌت "شاط هام فً ن ثمة

عٌد "معرض و" أسبوع الثقافة العربٌة"م حٌن بادرت إلى عّدة مشارٌع سنوٌة، منها معرض الفنً المنظَّ 

 .معرض النحت فً الهواء الطلق فً وادي النسناسو" األعٌاد

  وبإدارة سعٌد أبو " الصّبار"ط جمعٌة اضمن نش" نون أم الفحمصالة العرض للف"أقٌمت  2662فً العام

وتشمل نشاطات صالة العرض معارض جماعٌة ومنفردة لفنانات وفنانٌن فلسطٌنٌٌن، إصدار . شقرة

رشات فنٌة، إقامة أرشٌف صور لوادي عارة، تجمٌع ووطات تربوٌة ابالعربٌة والعبرٌة، نش مطبوعاتال

ى لإبادرت الصالة  باإلضافة إلى ذلك،. دورة لكنز المعارض للفنانٌن الشباب أعمال فنٌة فلسطٌنٌة وتنظٌم

ر خالله مسار ذال" تصمٌم البٌئة"مشروع  ٌقود . واقتصاد مجتمع، ثقافة، تربٌة، بٌئة –" خمسة"ي طوِّ

فً دعم األفكار االجتماعٌة  قدٌموهو ناشط  ،ٌرى شتاٌنٌتس. عامً شتاٌنٌتس وسعٌد أبو شقرة المشروع

 ًفنً أو نحت" حدث"ال ٌرمً إلى إنتاج  ،"كنز دون جدران"بمثابة " تصمٌم البٌئة"فً مشروع  ،واسطة الفنب

 . المجتمعوواحد، وإنما إلى عمل أكثر عمًقا وتفاعالً وتجذًرا مع المكان 

  بهدف ( تال بن تسفً: الكانزة)للفن العصري فً حً عجمً فً ٌافا " هاجر"أقٌمت صالة  1000فً العام

 2.إتاحة إمكانٌة اللقاء والحوار مع الفنانٌن باللغة العربٌة

  أقٌمت صالة  1002وفً العام ( أحمد كنعان: الكانز)أقٌمت صالة للفنون فً مدٌنة طمرة  1002فً العام

 ،ضواحًضمن سلسلة من الصاالت فً مناطق ال ، كلتاهما(عامر درباس: الكانز)بلدٌة فً مدٌنة الرملة 

المراكز الثقافٌة فً القرى والمدن العربٌة نشاطات فنٌة فلسطٌنٌة  كما تشهد". أومنوت لعام" بدعم من أُنشئت

صالة المركز و فً الناصرة ، صالة البلدٌة(خضر وشاح: الكانز)صالة العرض فً مدٌنة رهط  :واسعة، منها

ٌركا  فً" إشكول باٌس"صالة معلوت ترشٌحا، وصاالت المراكز الجماهٌرٌة وناصرة، الثقافً الفرنسً فً ال

، والمركز الثقافً فً كفر ٌاسٌف والبقٌعة والمغار، والمركز الثقافً فً كفر قرع، ومعهد الفنون فً عرعرة

 .ومهرجانات النحت السنوٌة التً تقام فٌه

                                                 
اسي، شريف واكد، أشرف فواخري، متو  نسطاسمجانة إميل عبود، رائدة أدون، سامي خباري، أحالم شبلي، فاتن : أقيمت يف صالة هاجر للفن معارض منفردة للفنانني 2
ل بن تسفي وأصدرهتا مجعية هاجر عام االيت حّررهتا ت اتاملطبوع ، وأيًضا إىلwww.hagar-gallery.com: يُنظر إىل موقع الصالة. وأحالم مجعة سة أشقريأن

  .ة معارض منفردة في صالة هاجر للفنفن فلسطيني معاصر؛ سير ذاتية، ست –هاجر : 8002
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وصاالت  متاحفوفضالً عن هذا، ٌعرض فنانون فلسطٌنٌون من خّرٌجً المعاهد الفنٌة فً إسرائٌل فً      

ض  فًلعدد من الفنانٌن فقد أقٌمت عروض منفردة  .ضواحًً مركز البالد وفً العرض ف ر  متاحف مختلفة، فع 

، حنا فرحرائدة أدون،  :إبراهٌم نبوانً وأحالم شبلً؛ وفً متحف إسرائٌل، عاصم أبو شقرة:متحف تل أبٌب  فً

بشٌر مخول،  :متحف هرتسلٌا أسد عزي وأحمد كنعان؛ وفً :؛ وفً متحف رمات جانرائدة سعادة وشرٌف واكد

وفً دار  ؛ضرار بكري ورامً سعدي :أحالم شبلً وشرٌف واكد؛ وفً متحف ناحوم جوطمان، مانة إمٌل عبودج

، أنٌسة منال محامٌد :أحالم شبلً ونوال جبر؛ وفً متحف حٌفا للفنون، فرٌد أبو شقرة :الفنون فً عٌن حرود

 :؛ وفً متحف ٌغئتال ألونفرٌد أبو شقرة ومنار زعبً :تح تكفاأشرف فواخري وحنا فرح؛ وفً متحف بٌأشقر، 

نوال نفاع ، مان ماللس، رانٌة عقلل حسن، جما، حسن خاطر ،سالم منٌر ذٌاب، مرفت عٌسى، عبد عابدي

واسع النطاق للفن الفلسطٌنً ُوسم بـ  متحف هرتسلٌا للفنون معرض جماعً أقٌم فً 1006وفً العام  وغٌرهم؛

 (.حنا فرح وتال بن تسفً :الكانزان" )مسرجال فً الش"

لفنً العالمً، هذا إلى باهتمام غٌر مسبوق فً الحقل ا ، فً العقد األخٌر،الفن الفلسطٌنً المعاصر ىٌحظ     

، فً مناطق السلطة الفلسطٌنٌة فً الضفة الغربٌة وقطاع غزة –الحقل الفنً الفلسطٌنً بكل أجزائه  رجانب تبلوّ 

ل الفنً الفلسطٌنً فً منظومة متعّددة قٌعمل الفنانون الشباب فً الح. ٌل وفً الشتات الفلسطٌنًإسرائ داخل دولة

وجمٌعهم ٌرتبطون  –ل أقلٌات ومواطنٌن ٌعٌشون تحت االحتالل والجئٌن ومغتربٌن ومهاجرٌن مالثقافات تش

 .هاألوجوٌة الفلسطٌنٌة بشكل مرّكب ومتعّدد باله

ٌَّل ٌتجاوز الحدود متحف أم الفح صحٌٌح أنّ       م العتٌد سٌقوم داخل دولة إسرائٌل، إال أّن جمهوره الفعلً والمتخ

وعلى غرار المؤسسات الفنٌة األخرى لدى األقلٌة الفلسطٌنٌة فً إسرائٌل، وصالة . ٌة، التارٌخٌة والسٌاسالجغرافٌة

ٌن اإلسرائٌلً والفلسطٌنً، وإلى جماهٌر العرض للفنون فً أم الفحم، سٌتوّجه المتحف العتٌد إلى كال الحقلٌن الفنٌ

 .الهدف والجهات المؤسساتٌة فٌهما، من كانزٌن ونقاد فنٌٌن وجامعٌن ومتاحف وصاالت عرض ومعاهد للفنون

داخل  من االختالف"ولتلخٌص هذا االستعراض ٌمكن القول إنه باإلمكان تعرٌف هذا النشاط الفنً باصطالح      

. 2691ٌة الفلسطٌنٌة بعد العام وٌل مجدال فً تعرٌفهما للهئروخ كٌمرلٌنج وٌوئٌل شمو، الذي ابتكره با"الوحدة

ٌنعكس فً تقسٌم المجتمعات الفلسطٌنٌة إلى مجتمعات فرعٌة، لٌس من الناحٌة " االختالف"ّن فحسب اّدعائهما فإ

متمع هذا المج" وحدة"أما . أًٌضا ومصٌره مجتمعتارٌخ كل  حٌثمن  بل فحسب، الجٌوسٌاسٌة فتنعكس فً  الُمقسَّ

 (.122: 2666كٌمرلٌنج ومجدال، ) 2691فلسطٌن ما قبل العام وتأكٌد االنتماء  إلى وٌة الفلسطٌنٌة تعرٌف اله

ٌتوّجه هذا النشاط الفنً لألقلٌة الفلسطٌنٌة فً إسرائٌل إلى مواطنً الدولة عموًما وإلى كل مرٌدي الفن فً      

وإلى الفلسطٌنٌٌن فً مناطق السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة وفً الشتات " الداخل"ٌٌن فً إلى الفلسطٌنوالعالم أجمع، 

ا  2691وقد أنتج هذا النشاط على مدار األعوام الستٌن بعد . الفلسطٌنً ًٌ ا خصوص ًٌ  الفسحةقف فً ٌفًنا بصر

دة ةالواقع  .بٌن حقول قومٌة محدَّ
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