
 

 

 "رام اهللسلطة "مواقف 

 2017 تموز/ يوليو خالل شهر

1 /7 /2017 

قالت حركة "فتح"، إن "الشعب  اللسطعني ل لعير إرياًيعاا كزعا تعسرا يإطعراإينم، شاب زعا شعب   -
ز اضععععن زععععن يةععععن الحريععععة شالطععععتبان"  شيشضععععح الزتحعععع   ًاطععععا حركععععة "فععععتح" يطععععازة 

يكزععععن فععععل اطععععتزرار الحععععتان البشاطععععزل، فععععل تيععععريح يععععحلل، ين "ا ريععععا  الحبيبععععل 
شالطععتينان شالطععتبزار شطععرقة اوراضععل شيعع ا الًيععشت، شً ععال ةعع ار الليععن الب يععر ، 
شارتبان اونلان شالرتبان ا  ار ، شززارطة الب يرية ض  الشب  اللسطني ل، شاقتحاا 

 شتهشي  الزطة  القيى، شرسن الز ي ة الزب طة" 
2 /7 /2017 

يحزعععع  زةعععع ل ل إن سيععععار   "ز ظزععععة التحريععععر اللسطععععني ية"يذيععععة نقععععان رضععععش السة ععععة الت ل -
 م67يلألراضععععل اللسطععععني ية الزحتسععععة زًبععععشلل الععععرإير اوزريكععععل  ش العععع  ترزعععع  او يععععر  

ا شععيإاا ة يعع اا شزسزشطاععا رسععى ا نععان"  شيضععا  زةعع ل ل  ياليععهيش لم،شالكيععان  "لععا تبعع ي
"كان لع ي ا شعبشر ين ا  ار  اوزريكيعة شزًبشليهعا يحعاشلشن  بعن  ، ذارة "يشت فسطنين"

رطععاإن شزتنسًععات زععن الةا عع  ا طععراإيسل، ًبعع ر زععا يحزسععشن زععن ر يععة طياطععية  اليععة 
 تةاه رزسية الطاا" 

3 /7 /2017 

عععن ي  تبععع ا فعععل راقعععة البعععار   -  رعععا رإعععير الطعععسنة زحزعععش  رًعععار، قعععا   إفريبيعععا، إلعععى ًر
، 1967ز ذ راا  " شلة فسطنين الزحتسة"لتسازها ًإ هال احتالها ورض ًع"إطراإين" ًز ى ا

 ياليععهاي ةمًبايععزتها البعع ر الشععرقية، زًعع ياا اطععتب ا ه لععع"رب  يععلبة طععاا تاري يععة زعع  
 شفن حن ال شلتين"  

شقان رًار فعل  ناًعة يزعاا قزعة التحعا  ا فريبعل فعل  شرتعة التاطعبة شالبشعرين الز ببع   
، إن "زحعععاشلت  شلعععة الحعععتان لسزشعععاركة فعععل زععع تزرات الععع شن ا فريبيعععة فعععل ي يعععر يًاًعععا

ا قسيزية، شترتي  ز تزرات قاريعة لهعا، يشعةبها رسعى الطعتزرار فعل انرطعتها، شاحتالهعا 
 ، شاب كاريا لحبشن شبً ا فل الحرية شالطيا   شالطتبان" م67يلألراضل الزحتسة راا 



 

 

5 /7 /2017 

سطععني ية، طععتة زععشان ين شاطععت رت و ععر، فععل شقععت تشايععن فيععة ارتبسععت يةهععس  الطععنة الل -
 ارتبان البشرات ًي ها يحلل شذلك رسى  سلية طياطية ش شن ط   قا ش ل 

يكعع  رإععير الطععسنة اللسطععني ية، زحزععش  رًععار، راًتععة فععل التبععاشن زعع  الععرإير اوزريكععل  -
زشعيراا إلعى ي ععة "ل  ش الع  ترزع  لعع "إتزععاا ربع  يعلبة تاري يععة لسطعاا شفعن حعن العع شلتين"، 

سان فل ا تظار الر  ا طراإيسل"  شيك  رًار،  عان زع تزر يعحلل زع  العرإير اللر طعل 
 ايزا شين زاكرشن، رسى "ييزية  شر فر طا فل  را ةهش  تحبين الطاا فل ز نبت ا" 

6 /7 /2017 

قعععان رضعععش السة عععة الزركسيعععة فعععل حركعععة "فعععتح"، رعععساا اوحزععع ، إن الحععع ي  رعععن "تًعععا ن  -
رسعععى ين ي   وراضعععل" لحعععن البضعععية اللسطعععني ية كعععان شل يعععسان زنرشحعععاا  ششععع   اوحزععع ا

 تًا ن لألراضل و  طً  ية  ين يكشن ًالزلن ًش لر البيزة 
زلععشض الباقععات ال شليععة رشحععل فتععش ، ا لإععة  "،فععتح" لععى رضععش السة ععة الزركسيععة لحركععة  -

يعععة ، ز كععع ا ا عععة لعععا يععع ن ًععع   ًتيعععريحات زطعععيإة لسشعععبيبة الكًعععرى، ةزهشريعععة زيعععر البًر
تيريح يحلل ز  الشكالة التل يشر ت ال ًر الكاذ   شقعان إن ي عاك فإعة زع ةشر  تبزعن 
رسى  سن الشران، شتبزن رسى ت ري  راقات ا الزتي ة شالزحترزة ز  الشبال فل زير 
ععة، شيظععيظها السبععال الزرتبعع  ًععين الععرإير زحزععش  رًععار، شي يععة الععرإير رًعع اللتا   البرًش

 لطيطل ا
ارتًععر رإععير الطععسنة اللسطععني ية، زحزععش  رًععار، "ي  ععا ةععا شن فععل ربعع  يععلبة تاري يععة  -

، شرايعزتها البع ر 1967رسى يطار حن ال شلتين، شرسى ح ش  الراً  زن حسيران راا 
الشععععرقية"  شيضععععا  رًععععار  ععععان زعععع تزر يععععحلل، زطععععال اليععععشا ال زععععير، زعععع  الععععرإير 

الرإاطعععة التش طعععية ًبرنعععاح، ي عععة "ًحععع  و عععر التش طعععل الًعععاةل قاإععع  الطًطعععل فعععل قيعععر 
تنععشرات البزسيععة الطياطععية، ش ايععة الةهععش  اوزريكيععة ًبيععا   الععرإير  ش العع  ترازعع ، زععن 

ين ا طراإيسيين"   يةن ي   الطاا ًي  ا ًش
ةهععا   ،ارتبسععت يةهععس  يزععن الطععسنة فععل الضععلة الزحتسععة، زراطععن "فضععاإية فسطععنين اليععشا" -

ًركععات  شذكعععرت زيعععا ر يععحافية ين "اوزعععن الشقعععاإل ارتبعععن ًركععات و عععة قعععاا ًتيعععشير 
زشكعع  رإععير شسرال حكشزععة الشفععان رازععل الحزعع  ال شيععش يتبععرض لستلتععي  رسععى حععاةس 

 إطراإيسل" 



 

 

7 /7 /2017 

كشععلت زيععا ر رطععزية زيععرية لععع"البًرل الة يعع " ين "شفعع اا زععن حركععة فععتح، تاًبععاا لععرإير  -
زحزش  رًار، يتشاة  فل الباير "، فل زحاشلة لشق  الت يشر الحا  فل الباقات الطسنة 

ًععين رًععار شال ظععاا الزيععر   شذكععرت الزيععا ر، ين "الشفعع  ةععال ًزنالعع  رعع  ، تيعع  ريا 
 بن زط شلية الةا   اللسطني ل زن زبًعر رفعح لسحعرر الرإاطعل التعاً  لبًعار فعل قنعا  

بيععا   الزليععشن زععن حركععة فععتح زحزعع   حععان، فععل اععس ، شرعع ا تطععسيزة وفععرا  تععاًبين لس
إنععار تلايزععات ة يعع   ًععين كععن زععن البععاير  شحزععار ش حععان، تزععت  ععان سيععار  شفعع  قععا ه 

 رإير الزكت  الطياطل لحزار فل اس  يحيى الط شار زنس  يش يش/حسيران الزاضل" 

10 /7 /2017 

ن الحععععتان، فيزععععا ارتبسععععت يةهععععس  الطععععسنة فععععل الضععععلة الزحتسععععة شالعععع    يطععععير فععععل طععععةش  -
اطععت رت يطععيرين و ععرين لسزباًسععة فععل زبراتهععا، شذلععك رسععى  سليععة طياطععية ش شن ي  طعع   

 قا ش ل 
11 /7 /2017 

قان رضش السة ة الزركسية لحركة "فتح" زحز  اشعتية، إن تيعريحات لعة حعشن قنعا  اعس   -
ةتزعارل ق  ي رةت زن طياقها فل في يش زةتسي يرشح لة الًبض رًر شطاإن التشايعن ال

 شعرتة شكالعة ال ًعال الرطعزية  ًبي  التشعشية شا طعال   شيضعا  اشعتية فعل ًيعان يعحلل،
ريع ه يعش إ هعال يس ا فل اعس  شزعا  ين ين  كشن ز  ربشًات ةزارية رسى ي ة ل يزك ميشفا

 تزاا الزيالحة إزبا اتها رن نرين 
ال، رإععير الةزبيععة اطععتبًن رإععير الطععسنة زحزععش  رًععار، ًزبععر الرإاطععة فععل ز ي ععة راا  -

الًرلزا يعة الشرشًيععة لحسعع  شععزان النسطععل "ال ععاتش" ًشلعش ييسععل، ًحضععشر رإععير كتسععة فععتح 
الًرلزا ية رساا الحز   شانسع  رًعار، الضعي ، رسعى و عر زطعتة ات البزسيعة الطياطعية، 
ز كعع ا تزطععك الةا عع  اللسطععني ل ًزًعع ي حععن العع شلتين،  قازععة ال شلععة اللسطععني ية الزطععتبسة 

، شا هال الحتان شفن قعرارات الشعررية 1967شرايزتها الب ر الشرقية رسى ح ش  راا 
ال شليععة  شارععر  رًععار، رععن تبعع يره لسةهععش  التععل تبععشا ًهععا ا ار  الععرإير اوزيركععل  ش العع  

 تراز   حيال الزلاشضات، ز ك ا تباشن الةا   اللسطني ل   ةا  يذه الةهش  



 

 

12 /7 /2017 

ًععا ، ا"ا طععراإيسل" الة يعع ، وفععل ، زحزععش  رًععار رإععير حععس  البزععن ةي عع  رإععير الطععسن -
ًعععا ، رسعععى "ييزيعععة اششععع   رًعععار  عععان اتيعععان يعععاتلل زععع   ًبععع  فعععشسه ًرإاطعععة الحعععس  

 ا طراإيسل"  -اليرا  اللسطني ل تحبين الطاا الباإا رسى زً ي حن ال شلتين،   هال
13 /7 /2017 

ح"،  اير الب ش ، ين الطعسنة شالبيعا   اللسطعني ية لعا يك  رضش السة ة الزركسية لع"حركة فت -
تلبا ًزا فية الكلاية حيان فتشى ليا  ًش ن ة ار اللين الب ير ، فل طًين الضظن 

إ  ععا كلسطععني يين  تحزععن زطعع شلية يععذا »رسععى الزةتزعع  العع شلل لت ليععذ زععا ةععال فيهععا  شقععان 
لكير ًزطع شليتة تةعاه اللسطعني يين ، لك ة فل الزباًن نال  الزةتز  ال شلل ًعالت«التبيير

 ون اطتزرار الشض  كزا يش رسية طي ف   حش زسي  زن الة ران شالطتينان 
اآلن  إلعى يك  يزين طر السة ة الت ليذية لز ظزة التحرير اللسطني ية، ياإ  رريبات، ي ة -

ازعا  ًعاراك لا يبتز  يش يتً ى الرإير اوزريكل حعن الع شلتين كزعا فبعن زعن قًسعة العرإير يًش
كسزععا تحعع ل ا »شكععذلك ًيععن كسي تععشن، شيععش زععا يحععاشن اللسطععني يشن الضععظن ًاتةايععة  شقععان 

رععن الطععاا يععر  رسي ععا رإععير الععشسرال ا طععراإيسل ً يععازين  ت يععايش ًزسيعع  زععن الطععتينان، 
شكسزععا تحعع ل ا رععن الزلاشضععات يععر  رسي ععا ًععا زالات  شًالتععالل فععإن إطععراإين تبزععن رسععى 

طعععاا شحعععن الععع شلتين، لعععذلك رسعععى الزةتزععع  الععع شلل التشقععع  رعععن زبازسعععة تععع زير  يعععار ال
 « إطراإين ك شلة فشن البا شن

نالعع  رضععش الزةسععر اللععشر  لحركععة "فععتح"، شالزتحعع   ًاطععا الحركععة، يطععازة البشاطععزل،  -
حركععة "حزععار" ًحععن السة ععة ا  اريععة شتزكععين حكشزععة الشفععان الععشن ل زععن البزععن ًحريععة 

 تها فل البنا  شر ا التهر  زن اطتحبان الشح   الشن ية كازسة، شتحزن زط شليا
14 /7 /2017 

ارتًععرت "حركععة فععتح" ين "الحععتان ا طععراإيسل شالطياطععة ا طععراإيسية الزز هةععة ًالتضععيين  -
رسعععى ييس عععا فعععل فسطعععنين شفعععل البععع ر تح يععع اا، شز ععع  الزععع ز ين زعععن الشيعععشن ًحريعععة إلعععى 

التعععععل يبعععععشا ًهعععععا الزطعععععتشن شن لًاحعععععات الزطعععععة  يزعععععاكن البًعععععا  ، شالقتحازعععععات الزتكعععععرر  
اوقيععى، يععش ييععن العع ال شيععش الً ايععة ل ش ازععة الب عع  التععل ل تتشقعع ، شيععش الطععً  الععذ  
يعع    حتزععاا إلعععى زععا  شععه ه زعععن حسبععات زتتاليعععة لبتععن ا  طععان اللسطعععني ل ًعع ا ًعععار   شن 

 ةر  البتن" زرارا  لحرزة الزكان شل لب طية الحيا ، فإطراإين تتسذذ ًالبتن لز



 

 

 ان رإير الطسنة ، زحزش  رًار،  عان اتيعان يعاتلل زع  رإعير العشسرال "ا طعراإيسل"  -
ً يععازين  ت يععايش، رزسيععة الزطععة  اوقيععى الزًععارك، التععل  لععذيا لالععة شععًان يععًا  اليععشا 
الةزبعععة، شي ت إلعععى زبتعععن شعععرنيين "إطعععراإيسيين"  شرًعععر رًعععار ًحطععع  زعععا  بسعععت شكالعععة 

شفععععا" رععععن رفضععععة الشعععع ي ، شاب ا تعععة لععععع"الحا   الععععذى ةععععرى فععععل الزطععععة  او ًعععال الرطععععزية "
اوقيععععى، كزععععا يكعععع  رفضععععة و  يحعععع ا  ر عععع  زععععن ي  ةهععععة كا ععععت، ش ايععععة فععععل  شر 

 البًا  " 
16 /7 /2017 

حذر  اإ  رإير حركة "فتح" زحزش  البالشن زن طبل الكيعان "ا طعراإيسل" لتحبيعن  نعة  -
قيععى الزًععارك شاطععتظان رزسيععة البعع ر او يععر  زععن التبطععيا السزععا ل شالزكععا ل لسزطععة  او

يةععن الشععرش  ًز ننهععا  شذكععر البععالشن لعع ى تريطععة اةتزارععا لبيععا ات زععن فععتح فععل  ععاًسر 
لًح  تنشرات اوشضا  او ير  فل الب ر، ين حزاية الزطة  اوقيى يعل ًز ع  ةعي  

 ، شالزطتشن ين زن اقتحازاتها الزطتزر  لة "ا طراإيسل"الحتان 
17 /7 /2017 

، ريععاض الزععالكل، إن "قيععا   الطععسنة اللسطععني ية يكعع ت لعع  ار  الطععسنة  ارةيععةقععان شسيععر  -
اوزريكيعععععة رععععع ا شةعععععش  ي  اشعععععترانات زطعععععًبة لععععع يها لسبعععععش   لسزلاشضعععععات زععععع  الةا ععععع  

ين "الزشقعع  اللسطععني ل  ياليععي يةم الطععراإيسل"  شيضععا  الزععالكل لشكالععة ي ًععال "شععي  شا"
ي كعععع  ين النريععععن اوطاطععععل شالشحيعععع  لسشيععععشن إلععععى اتلععععان طععععاا يععععش رًععععر الزلاشضععععات 

 الطياطية ًين الةا ًين اللسطني ل شا طراإيسل" 
19 /7 /2017 

بعععة ييعععااي يكععع  رإعععير الطعععسنة اللسطعععني ية  -  عععان سيارتعععة الرطعععزية لسيعععين شالتعععل تطعععتزر يًر
 ل ًشعع ن رزسيععة الطععاا شاضععح شيععريح شيبععشا رسععى زحزععش  رًععار، ين الزشقعع  اللسطععني

الزعع رشا  شليععاا   هععال الحععتان  تحبيععن طععاا  اإععا ششععازن قععاإا رسععى زًعع ي حععن العع شلتين،
قازة ال شلة اللسطني ية الزطتبسة شرايزتها الب ر الشرقية رسى ح ش  راا    1967شاب

اإيسية" الب شا يععة فععل ةعع  ت حركععة "فععتح"  الت كيعع  رسععى رفضععها الزنسععن ل ةععرالات "ا طععر  -
ز ي ععة البعع ر الزحتسععة شالزطععة  اوقيععى الزًععارك  ششعع   رضععش الزةسععر اللععشر  لععع"فتح"، 
يطععععازة البشاطععععزل، فععععل ًيععععان يععععحلل، رسععععى ين "الحركععععة لععععن تطععععزح ًتزريععععر الز نععععن 
ا طعراإيسل الهععا   إلععى تلريععد الزطععة  اوقيععى، شالًسعع   الب يزععة زععن الز ي ععة الزب طععة زععن 

 سيين زن يً ال الشب  اللسطني ل" طكا ها اوي



 

 

20 /7 /2017 

نسعع  رإععير الطععسنة، زحزععش  رًععار، زععن الععرإير التركععل، رةعع  نيعع  ير شاععان، إةععرال  -
اتيععالت زعع  الةا عع  اوزيركععل زععن يةععن "إلععساا إطععراإين ًععالتراة  رععن إةرالاتهععا ال نيععر  

 ل لر الظرض" فل الب ر شالزطة  اوقيى، شكذلك التيان ز  الةا   ا طراإيسل 
شةععة رضععش السة ععة الزركسيععة لععع"حركة فععتح" زلععشض الباقععات ال شليععة، رشحععل فتععش ، اليععشا  -

ال زععععير، رطععععالة لألحععععسا  ال شليععععة شةزبيععععات التضععععازن شاليعععع اقة  رععععايا فيهععععا لتحزععععن 
زطعععع شلياتها تةععععاه البضععععية شالتضععععازن زعععع  شععععبً ا، رفضععععا  ةععععرالات البعععع ش اليععععهيش ل 

يى الزًارك، زحذرا زن البشاق  الش يزعة لززارطعات الحعتان ال نير  ًحن الزطة  الق
 ًاوقيى 

قعععان الزةسعععر اللعععشر  لحركعععة فعععتح، إ عععة "يتعععاً  ًكعععن ايتزعععاا شة يعععة تنعععشرات الززارطعععات  -
ا طراإيسية رسى ز ي ة الب ر ًشعكن رعاا شالزطعة  اوقيعى ًشعكن  عات"، لفتعاا إلعى ين 

هةععة تزارطععها الحكشزععة ا طععراإيسية ًحععن تسععك "الززارطععات تعع تل رًععر طسطععسة إةععرالات زز 
 الزب طات ا طازية" 

21 /7 /2017 

، زحزعععش  رًعععار، رعععن تةزيععع  التيعععان زععع  الحعععتان رسعععى كافعععة يرسعععن رإعععير الطعععسنة -
الزطععتشيات لحععين شقعع  إةرالاتععة ًحععن اوقيععى شالزب طععات  شرً ععر الععرإير رًععار  ععان 

ة التنععشرات او يعر  فععل البع ر، رععن كسزعة لعة ربعع  اةتزعا  البيععا   اللسطعني ية رسععى  سليع
 "رفضة لزً ي الًشاًات ا لكترش ية شحن الشب  فل اليا  ًكرازة" 

23 /7 /2017 

يكعع  زحزععش  رًععار ين البععرار الععذ  ات ععذ زععن قًععن قيععا   الطععسنة اللسطععني ية ًشقعع  ةزيعع   -
فيعة ً  عة ي شا  الت طين ز  الحتان ًزا فيها اوز ل، "لير طهاا إناقعا"، فعل شقعت قعان 

إذا يرا ت "إطراإين" ين يبش  الت طين اوز ل رسيها ين يتراةبشا رعن ال نعشات التعل قعازشا 
ًهععا فععل اوقيععى  ششعع   رًععار  ععان اطععتبًالة فععل زبععر الرإاطععة ًز ي ععة راا ال، البسزععال 

" ياوراضل اللسطعني ية فسطنين"الزشاركين فل يرزان الز ت ى الشن ل اللا ل لسبسزال فل 
رسعى ين رسعيها يا طعراإيسيينم ين يتيعرفشا، شين يبرفعشا ي هعا يعا العذين  م67تسعة رعاا الزح

  ! طي طرشن حتزاا، و  ا  بشا ًشاة  كًير ة اا فل حزاية اوزن ر   ا شر  يا



 

 

25 /7 /2017 

كشععع  رضعععش السة عععة الزركسيعععة لحركعععة فعععتح رعععساا اوحزععع ، ي عععة يةعععرى  عععان البشعععر  ييعععاا  -
  قععا   حركععة حزعار "زًاشععر " شةهاععا لشةعة، شايععر زًاشععر ، تزععت او يعر  رعع   اتيععالت زع

رًععر  شن  شيضععا  اوحزعع  فععل تيععريح لععع "  يععا الععشنن"ا "يقععشن لبععا   حزععار كععإ ش  ل ععا، 
سععشا السة ععة ا  اريععة التععل شععكستزشيا   ار  قنععا    ريعع  تنًيععن الزيععالحة رسزععة شاحعع  ، فحي

ا ةزيباعا ين  تطعاًن لتبع يا التضعحيات اس ، فالشنن لير فية تكًر وح  رسى يحع ، شرسي ع
 زن يةسة شلن تكشن ي اك يية تضحيات  شن تشحي  يلشف ا 

قععان  اإعع  رإععير حركععة "فععتح" زحزععش  البععالشن، إن البيععا   تععرفض قععرار الحععتان ًتركيعع   -
كعععازيرات ذكيعععة كًععع ين رعععن الًشاًعععات اللكترش يعععة التعععل تعععا اسالتهعععا رعععن زععع ا ن اوقيعععى  

إسالعععة الحعععتان لسًشاًعععات اللكترش يععة يشعععكن تنعععشراا  عععت  رعععن يعععزش  شيضععا  البعععالشن إن 
ش ضعععان الزب طعععيين شزعععشقلها الحاطعععا العععرافض لهعععذه ا ةعععرالات التهشي يعععة، زشعععيراا إلعععى ين 

بعععال، لًحععع  ال نعععشات التاليعععة ًبععع  إسالعععة طعععسنات  ااةتزارععع طعععتبب ه البيعععا   يعععشا اععع  اوًر
 ذكية" رسى ًشاًات الزطة  اوقيى الحتان لسًشاًات، شرسزها تركي  كازيرات "

 تزشس/ 14قان رإير الطسنة زحزش  رًار إ ة زا لا تب  اوزشر إلى زا كا ت رسية قًن  -
يشليععش الةععار  فععل البعع ر الزحتسععة لععن تكععشن ي ععاك ييععة تظييععرات  شيكعع  رًععار فععل ً ايعععة 

ل، ين "كن زعا شالزركسية لحركة "فتح" فل راا ا ،اةتزا  لسة تين الت ليذية لز ظزة التحرير
اطتة  زن إةعرالات إطعراإيسية رسعى يرض الشاقع  ز عذ ذلعك التعاريو إلعى يشز عا يعذا يلتعرض 
ين تسشن شين ت تهل، ر   ذلك تبش  اوزعشر إلعى نًيبتهعا فعل البع ر الزحتسعة لعا  طعتكزن 

ي ها"   رزس ا ًب  ذلك فيزا يتبسن ًالباقات الل اإية ًي  ا ًش
30 /7 /2017 

ريععاض الزععالكل إن الز ريععة البازععة لسزحكزععة الة اإيععة ال شليععة  الطععسنة ارةيععة قععان شسيععر  -
فععاتش ً طععش ا طععتبن  إةاستهععا لطععتاا نسعع  ا حالععة ً يععشت الطععتينان زععن الةا عع  
اللسطععني ل  ععان اويععاا الزبًسععة  شيضععا  الزععالكل فععل تيععريح  ذارععة "يععشت فسطععنين" 

زشر  زن زكت  الز رية البازة لسذيا  إلى  اوح ، ين الةا   اللسطني ل ًا تظار تح ي 
 ليا  شتب يا نس  ا حالة 

 
 


