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نرالتقاليديحم!كما،الولاءقسم-سلبمانكذلكعليهيشترطولا

اليىنبممنيتئبلاالقا-وصونأنبل،ع!خرىالدولفىالمتبعة
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اله!!-لأتمنعدد"الجنسيهلاكتساب؟لوبلمةهذهخ!لقتوشم
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بسمىانيمكنلاالمسيحيةيفن!نقالذياليهوديان"كالسلبرج

.وتتبع(النصفيموجوديمكنلاكلمةعلىالتكيد).يهوديا

والفلسفةلصهيونيةالمقيدةافىالعودةقانوناساسلانداوالقاضي

للألي:ماالىوا.تهىالعقيمههذهمؤلسسوادهارميكانالثي

بينالفاصلالخدرسمفياصابتالداخليةوزارةان"

نقتعند،العولةفانونمعنىنطاق،ف!ايوثيونجبراليهودي

."الدلنتغيير

اغنقالذياليهوديانهوالبتيجةلهذهالقافونيو*ساس

"اليهوديالشعب"عنبالفرورةنفسهيفصلانلصاخردينا

هو:لألداوالقاضيرييوكان
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افب"و"أنهي!ودي))بيئالربطعلىالمحكهقىوتاكيصد
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فى.لنا!عشنطلمصخصابكونه.وانهااليهيعت!الذيبالدين
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بالوطنيينخاصبوجهبالاقامةالجنسيةوتختص.اليهودبغير

المولةالاسرائيلية.ظهور!بهفلمسطينفيبقواالذنحاالظسطينيين

للتقدمالوطنيينللفلسطينيينمعينةقاشونية؟حراءاتالقثونويحمر

الاسرائيلية.المواطنةعلىالحصولبطلثات
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بالعودة(ء2سالجزءبمقتضىامرائيليامواطنايصبحولمفذإطينيا

امرائيليا:مواطنايصبح

اول)5712اذارمنالرابعفياسمهبإرإقدكاناذا-ا

السكاناسماءتسجيللقانونالسكانطبفأكأحد(1152اذار

و()6؟91،ع907فيالصلار

هذاسريانتاريخدقاصراليلمنمسكانواحداكاناذا-2

.ولمث!نونإ

امراليليةارضااصبحتمنطقةاوام!رائيلفيموجوداكهـان-3

خلالفيقانونيةبطريقةام!ر؟ئيل!خلاو،الدولةانشاءبمد

.الغترةتلك

كبير)17(.حدالىالاستيفاءصعبةالوا!عفيالشروطهذهوكانت

جداتإعاطفاالومإتذلكفيوكانإ-بيرتزثونبرومسإوركبوفإد

لديرهميكنلمالغلسطينيينالمواطنينمعظمان-اسرائيلمع

اثباتهاالممكنمنيكئلمالتمإالفلسهطينيةلمواطنتهماثباتإاي

."فذإمطتإيةهويةبطاشإةاوفلسطنإيسفإرإجوازبعياقىةالا

هويةبطا،!اتلديهمكانالعربمنكبيرةاعداد"بيرتزواضإاف

واالحربابانالالرائيليللجينترإسلموهااوفقدوهااماولكنهم

منكثيرسإنفانذلكعنوفضش.(،مبا!برةإبهاادقافي

كانتفقد،السكاناسماءمكلادبتسجيلمناستبعدواالفلسطهنيين

الفسرىمنكثيرتسجيللمدممحاولاتالاحوالاغلبفىهناك

.،المإلسطينية)

امامهيبقىفانهالموافعصعذهيجتازانفسعطينيلموا!نقصرواذا

اراضيقيهفيكاناواسرائ!لسكانمنواحداكانانهيثبتان

هذاسريانبد!وتاريخلمولةاقامةناريخبينالفترةفياسراليلية

ارهق!لسطينالذيوالاره!الحربظرو،فالىوبالنظر.القالون

با!سمةلكنيرلنالمستحيلشبهمنكان،وبعده8،91ايار(1فبل

و'الوأليليةارضيفيمورطيكانوااذامايحمطواانالغلسطينيينمن

نشلي1ا،لرالافليميالتوسعذلكالىاضف.محتلةغيرارضا!ي

اثومةبيالهثنةاتفافيعاتالي4891ايار،1منالقنرةلىالمستمر

.يهـا(91(91)!ولس

بالافامة:الجنسهةفلألونظبيقفابلية-2

الذي2591عاممرسومبمقتضىتنظمالغلسطي!نيةالمواطن!كانت

الالرافلميةالدولةاصدرتوع!ن!ما،؟لانتدابصاحبةالدولةاصإلمرته

فانونبالغاءبداتمااولبداتبهاالحاسإالجنص!يةمإلاسإون

،"91(.اًللولةانشاءمنتاريخ"اعتبارارجعيالفلسطينيةباثرالموأطنة

الناحيةمن((لةببلا)ءالتاريحذلكمنذألفذإ!طينيونفاصبح

بين!وم!الاسرائيليةالمعاكممنالعديدبعملتمبداوهو،القانونية

الوطتيببئالفلمطينييناغلبيةوضعواستمر).؟(االعل!المحكمة

التعسفيةالشروطواًدت.لقانونلريانبمد"لولةبلا"هكذا

مناًلفلسطعنيين،(للالةبلا،1فئةخلقيههـالى3-الز،فيالوارث!

المواطنةعلىللحصولالصلاحيةان.اذا!رانملفىلعيشوناأذين

كانواانهماثباتمنيتمكنيالمفىمتاحةعنلم*رإائيلية

سإجلاتفسإمسحأإةاسماوإهمتكشنلماوؤلمسطينييئمواطنين

انشائها.تاريخفيا!رائيلسكانرينلكونوارإاوالسكان

ناهوالوضعهذاعنتمحضتالتيم!القانونببةالنتا!لجواسوا

ينجبونهذاكومناخ،يزالونمايمهلولةبلا"الغلسطينيينهؤلاء

للجزهـ2)ب(1لمتانيإالنمدإلمنهمايكشفوهذا"ثولةبلا)ءاطإفلا

يلي:ماعلىالجزءهذاوينعى،القانونمن

؟4

سكانمنوامبحالعولةانشاءتارىبمدالمولودالشخص

علىابو.يصلاوا!وتحصلالقانونمذاسريانبلهفياسرائيل

مواطنا!صبمح11(الفرسالف3بمقضىاثليةالاسالمواطنة

.عيدرءتاريخمناعتبارااسرائيييا

الحقوبينالابقالنصبينلخلطعدمبذيباكىإ*ويجب

بالجزءمرتبطمإالنص،بالمولدالجنسيةعلىالحصوليإاأتقليدىإ

بطريقة)ب(الفرعيالجزءفمواذاقبل.منالمذكور)آ،الؤ!

لاباسرائبلفيلمولودالفلسطب!انالبدي!منيصبحمختلفة

فعيلماطبقاالراثليينمواكلنيندصبحاانيستطيعسانلااماو

مواطنايصبيحانذلكعليبناءيستطيعلا"ب!الفرعيالقسمعليه

ئيلا.امرا

معايإرضوءعلىالاسراًليليالجنسيةلقا"نونفانونيتقييم-2

.)21(:للجنإسيةالدوليالتانون

كولةكلال!العام،كأ119-!اغافوضالىء./"-+*.لا.-ء7.-

الخاصالحنسبةثانونسهظيمبخصرمو؟أف"ـمعيئا*اف؟ر.أسء!*

الدورإيالقافي،ن؟اض.حاتحدددالحرو!-"القيود؟هذه.وها

حتىالقانونيةالقيودهذهمرا!تىةالدولةعلىويجب.،لمجنإية

بالجإنسية.لخاص6ولنونهاالاخإرىالطول-حترم

ا!ولددمقتضىالجئسيةىحلىبرد-أ

حقا!دولةبهماشنجوسبد-لمبخ؟اهكا!فى+!؟بر.؟برا؟1لأ!).-ءبم-ء،-؟

العم.وحىالارضحق؟!هعا،ورلدهء.هـ8ؤثخ!3-،"(ء.،----ج

ا،تيالدولةجنسيةدكتسبالشخصفانالاولىللوسيلةوبالنسبة

وسيلهاما.والديهجنسيةعنالنظلبصرفاراض!هافيولد

جفلآب!سبالث!خصانعلىخننعىالممبحقالجشميةحساب

وكل..دإهـاولدالتيالارضعنالنظربغضأ-كدمااووالديمه

معااومميلتينااوهلالىىالوةننيناحد!تطم!لمالطثولمنثولة

الح!سية.بمنحيتعلمقمإيما

.رت!ملالع!!ة6بمت!الجنإيةلمصيماسإائيل!!وفيالقا،لكن

ثيليينالاسرالدارسيناحدوصفهوقد.الممبحقولاالارضب!

221،الجنسيةعلىللحصول"فريدة"وسيلةبانه،دثببظوصفا

والدا.كاناذاالأاسرائيليامواطنايصبحلاأ!رائيلفيلدميم!الابخ

جنسيتهز:نرءا،صليالفلسطينيلص،هـيةالح!بالعقبةيدشان

خلالى.وعلىجنسيةبلااطف!الاسراحهصلفيلهويولد"فانونا"

دفالجنسيهعليللحصولرإشأيأالمقبولةاوسميلةافانذلك

كلمةباصما،لمحةألصهيونيلالرانيإلي6الفقهفي"قهـانونا))وضعت

الدم.شحقالارضيحقص!كلالرا"لصلي"

اد!سي:بمقتةسيالج!خسيةرث!دمن!-ل!،

ل!دالممبمدالجن!سيةعاىا!طردبر*4احصل،صسيهةاكجت!سا

للمالخبالنسبةمبالثرةبالتحنسالحة-يةدخإ4!لحصو؟)مكؤ!

أقافوناويمص.التجنسطالبلاولادبالنسبةمبالثرغببرثكلاو

ننعيمفىالعرلةعلي،سلطيةالقعردل!لضعلىالر:سعةء،لى،العه

رإابدإلاانهالرئيسيةأإلقلألونةالقيودومن،الت!نإمساجراءاتإ

.!؟،الجنسيةومحالبا)..!نسرولةببرز"حعبقبةصلمة"لعوم

"الطأ(باقامةمومط)ءكانمااذا"اًلهملةمذه)ءبرتق،انلمكز،،

"بوااسر/ائببلفى؟ثةبالهاًلحنسبةتتفز،ولا.التجنميلولةكل-4

بهـلإ،،المشخصانصإ؟أانو،،ءلبه!،2التإ"لصلةاإ".؟لنإيد



ا)!ويةهو((القانوني"الالمعاسيالشرط!ولمنذلكوعلى."يهوديإ"

ألاكامةنترشفانذلكمنالنقيضوعلى".الادامة،)وليسالدشية

ليربانسبهالاستيفاءتنروهـواجبةسنةاواربعةضمنادخل

الالراتيليمة.الجنسيةءاىاحصولايطلإونالذيرنالهود

التمييز:اساسعلىال!سيةمنحقيود-ج

واا،خلاقاوتمييزاوتمبزايحظرعلمىالعامالقانوزيمنص

الاصلاوامسلالةااواللوناوالجشكللىبإءافضعليةاوتقييد

واحداالجنصيةعلىلحصولفيال!قىويعتبر،امرقيااوالقومي

نهـ-العامالقاهـوني!ميهااتياالرئيسيةالمدنيةالحقوفىمن

ألدوليتالاتفاؤبصةفيالمبدأبهذافافونص!روفد.التمييز

.اعنصرياالت!بيزاشكالكافسةعلىالقضاءفين

ادولبمالغانوناعنهارو،ردجامع!ةاعديهاتذيالبحتاوضحوفد

مالةثوتحاولاذاانه،بالجنمسيةالخ!اصةالاتفاقيةمنروعحول

عيدةيعت!و!الذينالعالمفيالاشخاصلكلجنسيتهـاتمنعان

فانها"معينلجنسيئتموناوميمينةديئيةعقيدةاوسياسية

؟لقات-؟نوض!هاالت،احدثداتع!دتالنبمالهولةافيصورةتظهر

ب!تفيالءمييزعدمعلىألقاتمذاتهللمبداوطبقا.)5؟(الدولي

السيادةذاتالمولمنكثيرتحترملمالجئسيةعلىلحصولاطلبات

وغيرا؟"ريينبسنتميزكا/نتالتيالناريةالجئم!مةفوانبن

ا؟تيين.

ذهوو-لانن!راانهلاونرباختهـ.برومييمسوركتبوقد

أ!هاالمستغربمنيكنتم"الصنصريانمييزاعلىتقومأ)ضشريعات

الاحتلالسلطاتبواسطة"المخيتالتيالتشريعهـاتاولياتمنكاأت

رىض!--ت4نف!مهللمبدأواتباعا)6؟أ؟،للحلفالصكروسةوالسلطات

القانونلانالنازيةالقوانينتطبقىاتسوسريةالف!يدراقيالحكومة

طز-*ثهومن،ال!جنسسالطعلىوالأريينايهوداب!سئاميرالالماني

مبدأمعيت،دضكماالسويسريةا!ءإمةالسياسةمعيتناؤض

.)7؟(البشربينالمساواة

للنظرالقانونج!المعا!يرالاسرائيليالجنسيةؤ،نونوضعولمفد

منوضعماعلىبناءالاسرائيليةنمىيةال!علىالحصولطلباتفى

..دميعارضولم.أليهودوغي!((ود6الي"بيننلتسزؤواعد

اتسعبةافانونالاسرائيليالعاملولائبمهاعداولجولدمان

:يفولونربالاسرانيلي

لليهوليالاسهلمنانهفيلتمكه!ناكيكون؟نيمكنلاوه!ا"

ذلكعلىوبناءا،سائيليةعلىالجنمبةيحصلاناليهوديغيرعن

علىاسسىبناءالميهوديميزبانهللاتهاميتعرضالجنسيةفانونفان

)8؟("عرقيط

نادونركزالقانونهذاعنيدافعانجولممانحاولوعنمدما

يلي:ماكتبضد،للتمييزالرئيسيالمصعرعلىجصري

فمن،التاريخيسياؤهعن.ؤصلهيمكنلاالقا.صونانأة

بسيط،لسببالا!رائيليةالجنسيةعلىيحصلأنلليهوديالاسهل

"الي!وثي.)9212للشعبدولةشيءكلوقبلاولااصرائيلانوهو

الموضوعفىاعدهالذيا!اديميالبعثفياخرموضعوفي

العوثةقانونجوهربانيلاثثاءيمكئلا"بقولهرايهجول!عانيبرر

هوذلكعلىالردومن،وا!مرهمباليهوديختصلانهالتمييزهو

)."،(يصديةثولة"اسائيلان

ا،سلاصة:

05

اسأديل،دولةفيا(و،لمونيا))نط!اماالة:صريال!مبزاصبح

دليلايصبمخاصةبصفةالعودةونظرية،الجتصههـبئفآنونفان

والت!رية.أكمييزعلىاش!ئمةألأكواكهلميهأشب،دصصا!علىاموير

وانما،عرفعايصدرلمالى!حتحص؟-أؤ-!ماترلن!-انؤفيالطنونان

الصهيون!هكتثتمااليهـ-ول،ر!!!وف1يبهرلأبخزء،.يشكلهو

فلسطين.فيأشص!يوني!صطلأر!اكلكلاكو،!بزءمئ!تمار!ها

نابدلاانهافدطيناساالصهيو؟يةالحركهنظرةكافتألقد

ذ!عكويستشبع)1!أ((انجليزيمةاتجلتراكونمثلكهودبهـة"لكون

نأبدلافءه!اواث،ر!فىالقيموضععمليإتجميعانبالفرورة

الصفوقج!بعفوضس!ف،وحده(،اليهودانية"خطعلىتسير

أثج!-اهكانوكد((!"الي!دا))امتراضاساسعلىوالاكزامات

ضىار.مبادى،للأ!قىعلمهى،مومالاحتلالؤءنرذطزالالصهـموقي"الصفوة

هذه(1!ودتو!هـالم.)!3؟ي!ودينانح،يهودبم!عمل،يهودية

!ضهااسعب!دانلمء،-!مهلةالمجتالاجتماعية!لمههلمياتالدىما!

نقمعريهوديةارضالانيوجدقصبح،دالي!نجر؟او!-ون

ال!هـلىوهتطك"اليهودياكصعب)ءباسماوايى!ودعلىملكيخصا

هناك،6ايىهود/كأالارضلفلاحةألايؤجرانيم!نلاالذياليهوفي

و!د.اليهودالايست!لكهاوينتشريهانيجبلاالذياليهوديالناتح

لاكتسسابيهودبرسةحقوفاهناكأنددكعلىت!اءاحديصف

شيء،لكليه،دية13وحفوللهجرةبهوديةوحقوف،الجنسية

رحنالمجتمحةالا-صماعيةل!!هلمياتالن!عامل،(القهويد"هذاوبىيب

انجلفهـاكورمثليهودية"الامرنهايةفيفلسطينلصبحاى

فطربم!شيءالصهيونبقىغ!ردبمالعون"سيالتمييزأنأ0(1انجليزية

ثولةف!""ا!!هوري"للشعبلولةاسائيلانوهوبسيطلسبب

ا!شعب"ابناءمن،(المواط!نونيتساوى"انيمكنلا"اليهودمن

ازهفا?لفوءوديعنيمعهم!.شا،لممم،كذلكليسوامنمع"اليهودي

إ..اليهودمندوسة

شسياًالحو

ا-

؟ل..ه.+!*،51!5؟أ!4*ح989+م'ح!!3409

لأهـ.-!7.!لا35!*9+.ياشهأكااع.ح

بت.،اليالصناعيئا!كو)تلبنكفالونيامستشاراائرلفحالياويعمل

9*3+،+ءأ'7ا،؟ما4+58مه!ع14820،ول39"م4+،

33!يا"م!8'.3.ك!1848.ل

.9327رقمالعامةالجهميةدار-2

بعد.فماالواردة32رقمكيالحاشبةالمراجيمالمذكورةانظر-3

5891عضفي*واى،مرقين!دلكا؟ال'3ه!411852-

وردك!االقانوننصفبمالتمديلاتوالهخل.6891عامفيوالثلالية

كتل!فىص

!الاهح!كا!اـ8اص!!!13لأ8كا.ه3؟اهوللأ"مل10؟3

3!!؟!داأ+لا+أ-!7!لأ)الاح،ح(5*!4'هل3+!ا،فىلا'

1.0187

،5491ع"ماورالا؟ل-مد'لانكأادطل4ىا1اا41هـ391!-

ا!نفالكتابفبمونشر(1القانوننغسؤيووردا0791عمؤبىواًلثاني

.ا؟أصفخطنفيذكره

.91،02صفحتي-ولدهفىكتاباًنظر-6

-7

"ه؟!+ولفى'ي!7!ا؟ص18؟ك!،م؟أه*اه+؟صا*4؟217-



5201هـ/كلهـيلأ*مطي!"*روله0157ءا؟مر،18

ل.ه.أ!ا.5'18(للمحهل.

+!"8.*!ل؟'لأءول!وولأ8!8؟ه10هم!!48*مم*هـول8-8

ول!4!3+!ول(هـ97هـ81905)'ه17.17'ك!5.مه

!أ1318ه.

انا.،يو،أا'ياأ!ي!أه!ع3؟111094!ح؟ه+'72(15081

!هكيه!'هـولء59933؟أهـم،حا،ول4!!3ع؟ع!،حا-01

ح!394.؟+ه؟أهول8أههـ91ا؟م95؟الا،،+ه؟ألأ؟ل

*مل'2،ل1،3'أ!ا".؟03817738175(85511

فيالهولندبةللمفوضيةقانونيامسث،رايهملبواصونوكان

اطر؟ئيل.

930"9*ول'7؟-11

ي!7ءي!،أأ5،ولا+؟،4*'5ءح؟2ه+312((3!فظرا-ا؟

انظرا،مهوملهذاالصهيونيالقانونيالتحليلمن-13

هـكام؟محم93'ي!آ9وله؟أأ+وهء!*،5هـياأ،؟؟*هـل!ا"معح

؟+93*للأ01!+813+ه4ـ*حال،3؟*9؟151.3'141.(18481

في:المفهوملهذاالموضوعيالقانونيالتحليلوان!ر

ولص.لا،*'أ+كا.?ث!33رر-15م85ا؟!.عدالاكاس!3+.!اح

51أ؟*ص!داا91ىهـ71"5؟*ءل،1ءص!)،م*83+هأكل!؟ا

ول+؟3ول،34هم!أ+ءح!؟،*ءكا!هـيط+.أ؟:ا!ع.8!"!

.+ح.اكاما!51*كا.3*+3!3!ل*هـا'32كاءح!.ياءه*4.

7،ء.883(!وهال

(؟ابخرتهاليهوديالشعب"مفهومالامريكيةالحكومةرفضتوفد

انظر.الدوليللقانونطبقاصعيحغير

حم!.ث!*+ه'هـ9؟!أ8ي!51*ن!مول!محا*ا*!334(1ل708

فيالصهـبونببةالمراجعكلاسماءذكرالسهلمنليس-14

انعر.الموذوعهذا

ولءهـكاههمم9"ـهـ"3.+80.7فى814د:!لا*ء.139؟

88!الا3.5!ول84434!*'(18581

دكأورالحماخاماتممبيربها(ادلىالتيالشهلا،اًنظر-15

4791.فيسنةللمطينبشانالخاصةالمتعثهالامملجنةامامهركروج

ك!3/.!'2.44!اء7'.111'5؟ا.3.لا(1847ل

6391اذارعددعنجريدةطبعةعنماخوذالتالياًلنص-16

وهي.السنةفيمراتاربءتصسرعجلسهعن

.أدانيالالاخ)"دومينصونازوالدقضية"بعنوان

:كتابمنجوذةالتاليةاًلمقتطفات-17

9ـ!ولهم'ا!!!413*!9،1ول؟8،!ا!"5ول3؟كاه0ا23

3!ك!(ول؟ثا39ه3'.ص!.ه1858.ل

(تسدالمثلثعنطقةفىعاشواالذينالغلسطينيونكان-18

لاتفافهيات؟له!دنة.كأتيجةلاسرائيلسلمتافىطقةلانيخرهممنععافلأ

93*.أح51!!ا-91

7؟!هـ!اـ03ء30..أ+ا.طءه".(17ل')02-085

اا*؟هـي45لما.7!هح!!ه!!م51هـعء38؟!ء+ه'14.

ءموانلا:لكلاتبالهذادرالسهعلىيقوماتاليالنص-21

للقالوندراسة:الاسرائيليةالدولةفيالجن-يةوفالونالعودةقانون

البلدية.ا،جالسوقانونالمولي

،ديروت،الفلسطينيةثالبصمركز)والفاسىالرابعالفصلان

"!

العربية(بالمغة)(91لأ2

ء3هدةا*4ة+،22-81

ي!3!ك!طم!هثام!*9ةه!'1..س!ل."فىح'23(5501ل-32

ت*013؟ه5)،(اا!-لثص!++ءةه"951'24-21

32*!.ل.ا4ـأ+ا..54!دا.كا!4ـم(،!8،"!؟إ944!لال-25

!ء!هـألا،،ث!ح3'ول.7!ي!013!لا+؟ا،+هأهأيس!-26

+5.1،*هـ!4!،؟ام،!هـ!م3ي'ي!3؟*!لكالا.ا'أ+اكاا4'

كال5(18481

ك!ا.ح.!،صالاء3م!كا؟حأ.ـ751.41..17.5ولو'-27

لا5أ"ه،+األم3؟+ءه*!كا،3!7؟3هـ4*'5ول،.ل.*هح'

حل014'".!كا'،3!!.814-814.

ح!اهلاسه+ولكاا7-؟8

!4.(*ء!كايل83.3لى404ل-9؟

03-81813.،1.41

!كل!**ب،3ول'"تر-13

!9؟*عاحلأح4ء!5كاب،5*3؟ولهأء91834ا!،م815!ا'

،8'2ا3:+كا!كا!ح!'؟ول8م*؟ع+ه!9"8ول4!ث!أ

،هـ4ءه!هثلا3ا!،م(0185ل.

ح!وله+،3ي،كلي!،1ح*،س!؟5149!91للمي.*039،لأولكا81

4*ركم.

ح919كاي!3هـ+أاحء؟،5يلأ9ص!5+3.8؟ه.أدا+99151!دا4+

*!كاي15لا4+.*ك!ص!5:ه17.ا'034'134'

.رو**؟هأءكا'3ثاءا+لأ!كاس!أأهءأ5*؟8فىهحا5ول.8ء.0308+

إأك!ا!ء*كا.3كا!3!ءأءهـ+!؟حهك!ء!8"18'ل8ا،+لا"ه

!ول؟3291!م؟!؟!داأ؟،751ع11'2.0*!468731.".و

ح!لاإ؟57+/!413*،،ما؟ء33*9*؟هـ*؟أ؟ص!ا!"(!+!33.

لأ؟9!!*اـووه18كامل.2!ياولهح33لأأأ*501ةهأا9

لياكه.ك!9لأء+!؟!'امول.93(ل!4*ط*ه128010'

5،+هـ!ء*.3ي!ه!ك!"*ه5.أ،مو؟+،1اـول4+!!لالا53193*8

،4*هلم9!ءا5"!لاهـ*؟'*حلا.'كالأ!كا(0381)!.25

8*لا!كا3؟؟*'"!34!.+ة6ا97ءم5ءح،4!3"ه!،ا!9ج*5

(ل1،!1399ء*'ا8!كال.

ؤلمطين.ؤب!11،مود،ةاوكالةباالاسصكمارلقسمرنشعادوبينوكاى


