
  2021نوفمبر  52، الخميس، ترجمات صحافة االحتالل االسرائيلي 

 في التقرير:

 تحالف استراتيجي": إسرائيل وقعت اتفاقية تعاون أمني مع المغرب " •

 Cلسيطرة على المنطقة ا  لمساعدتها فيالماليين إلى الفلسطينيين  تحولألمانيا  •

القدس   • يهودي  دفعت مخططا إلنشاء  بلدية  المهجور وت  عطر مطار    على أرضحي 
 خلف الخط األخضر

 حل الدولة الواحدة  فلسطينية تؤيدأغلبية  •

 المنتجات المصنعة في المستوطنات وسمبقرار الحكومة البلجيكية تندد إسرائيل  •

 : "عنف المستوطنين يضر بأمن الدولة" "أمن إسرائيل من أجلقادة  حركة " •

سيارة  االشتباه • بانقالب  تسببوا  المستوطنين  سائقها    ة فلسطيني  بأن  بجروح  وإصابة 
 خطيرة 

 قائد المنطقة الجنوبية: "األمر سيستغرق وقتا لكن سيتم إيجاد حل للصواريخ"  •

 اتفاقية تعاون أمني مع المغرب وقعت تحالف استراتيجي": إسرائيل "

 " 11قناة مكان  "

للتعاون    ، اتفاقية)األربعاء(  أمسالذي يزور المغرب،    ،ني غانتسي ب  من اإلسرائيلي، وقع وزير األ
بمشاريع  و .  البلدين  بين األمني   وستسمح  البلدين  بين  االستخباراتي  التعاون  االتفاقية  ستنظم 

الملك محمد الخامس   غانتس. وشكر  المشتركةات  والمشتريات والتدريب  منيةمشتركة للصناعات األ
أمله البلدين وأعرب عن  بين  العالقات  المغرب على مساهمتهما في تعزيز  دفاع  في أن   ووزير 

 يؤدي ذلك إلى توسيع اتفاقيات التطبيع في منطقتنا. 



بمشاريع   والسماح  اآلراء  بتبادل  لنا  سيسمح  للغاية  مهم  أمر  "هذا  إن  التوقيع  بعد  غانتس  وقال 
هنا. أعتقد أن العالقات بين المغرب وإسرائيل   إلى لصادرات اإلسرائيليةبوصول امشتركة والسماح 

 ".لدينا دوًرا في ذلكويسرني أن  بشكل أكبر،تتعزز وتتطور وتتسع يجب أن 

التفاصيل،  وأكد مصدر أمني     وإنما   السالح  بيع  على  تقوم  ال  الدولة  مع  العالقة  أنمطلع على 
أ  .البلدين  بين  العالقة  تعزيز  على على  تبني  ال  إسرائيل  إن  يقول  في ومضى  أخرى  دولة  ي 

أمنها "الحفاظ على  لكللكن  ،  أن يساعدنا  يمكن  وبناء    تحالف  المعرفة  تبادل  عالقات في  الفي 
 المنطقة". 

السياسالوقال رئيس   الوزارة،  األمني  –ي  قسم  فلتي  في  االتفاقية:    ،زوهر  توقيع  بعد  للصحفيين 
والمعلومات   التدريب  في  بالتعاون  لنا  وقعناها ستسمح  التي  بمساعدتهم    –"االتفاقية  لنا  ستسمح 

منا إليه  يحتاجون  المنطقةبالطبع حسب مصا  ، فيما  في  يوجد  لحنا  في  ه.  استراتيجي  تحالف  نا 
المعرفة اإلرهاب على عدة جبهات  مجال  يحارب  "المغرب  قائال:  وتابع  بلد  سنوات   منذ ".  ، وهو 

 ".القاعدة والجهادي العالمي يحارب 

 Cلسيطرة على المنطقة ا  لمساعدتها فيالماليين إلى الفلسطينيين  تحولألمانيا 

 ("مكور ريشون" )مصدر أول

الفلسطينيين دعم  في  ألمانيا  و تستمر  الليلة  ،  التنمية  ،  الماضيةقبل  تم  بنك  بين  اتفاقية  توقيع 
بموجبه ستقدم ألمانيا تموياًل لتنفيذ مشاريع للفلسطينيين  و األلماني وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

 . )الضفة الغربية( في مناطق يهودا والسامرة

  10  سيتم تحويل،  يس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيةبحضور رئ وحسب االتفاق الذي تم توقيعه  
 ماليين يورو لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في القرى والتجمعات والمدن الفلسطينية.

هذه   تحويل  "نعتزم  مضيًفا  الفلسطيني"،  الشعب  مساعدة  إلى  االتفاقية  هذه  "تهدف  اشتية:  وقال 
 حسب تقديرنا".  ،راعية وتحسين البيئة، وألغراض أخرى األموال إلى التعليم والصحة والطرق الز 



  شكر دافعي الضرائب األلمان   ، كما وشكر رئيس وزراء السلطة الفلسطينية ألمانيا على مساهمتها
، مشيرا إلى روح الشراكة ودعم القضايا التي تمثل أولوية للشعب وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 الفلسطيني. 

اإلدارة المدنية ال تتجه إلى تدمير األراضي الزراعية وتسمح بالزراعة على  الفهم الفلسطيني بأن  
وحددت لها أراضي الدولة أيًضا، دفع السلطة الفلسطينية إلى االستثمار في المشاريع الزراعية.  

الزراعيةال  هدف مساعدة  والمشاريع  والبلدات  على  قرى  بناًء  األرض ،  على  السيطرة  تكلفة  ب  فكرة 
ال  أصبحو .  قليلة أراضي  المزارعين على  تكتسب زخًما  دولةاستيالء  ، وعلى األرجح سيتم  ظاهرة 

 .هذه الظاهرة األلمان لتعزيز حولهاتوجيه الميزانيات التي سي

تقود العديد من فهي  في التبرعات للفلسطينيين.    رائدةألمانيا تعتبر الدولة ال  يجب اإلشارة إلى أن
الف السلطة  لتقوية  المصممة  )المشاريع  المنطقة  في  المشاريع  وكذلك  المصممة Cلسطينية   )

 الفلسطينيين على هذه المناطق. في سيطرة لمساعدة ل

، بعد أن قطعت اإلدارة األمريكية تبرعاتها  األونروا  ذ نقاإل  سارعت كانت ألمانيا من الدول التي  و 
والشكاوى   إلسرائيل  المناهضة  أنشطتها  عن  الكشف  عقب  بللمنظمة  علىالمدعمة  أن    أدلة 

كما ثبت أن المنظمة تدرس األوالد الفلسطينيين  .  ظمة توظف نشطاء حماس في قطاع غزةالمن
مدارسها،   اإلرهاب  في  ويدعم  اإلرهابية  الهجمات  على  ويثقف  إسرائيل  على  يحرض  محتوى 

 والشهداء. 

المهجور خلف الخط روت  عطمطار    على أرضحي يهودي  دفعت مخططا إلنشاء  بلدية القدس  
 األخضر

 آرتس" "ه

القدس  دفعت  بلدية  في  والبناء  للتخطيط  المحلية  أمساللجنة  مخطًطا)األربعاء(  ،  حي  ل  ،  بناء 
وذلك على في شمال القدس.    ،يهودي جديد عبر الخط األخضر، في مطار عطروت المهجور

عن  ،  ني الفلسطينيمع  جميع محادثات السالم التي أجرتها إسرائيل  الرغم من أنه تم الحديث خالل  



لل  متسلي  تفعيل،  الفلسطينيةسلطة  األرض  القدس.    مطارال  إلعادة  إنشاو في  الحي  يتطلب  ء 
 إضافية.   مصادقة جهات  االستيطاني

تم ضم المطار إلى إسرائيل في نهاية حرب األيام الستة، وعلى الرغم من أن قيادة الدولة كانت و 
توافق أي شركة طيران دو  لم  القدس،  دولًيا في  الهبوط واإلقالع تأمل في جعله مطاًرا    لية على 

عام  و .  منه حتى  الداخلية  للرحالت  استخدامه  وتم  2000تم  الثانية  االنتفاضة  بعد  أغلق  ثم   ،
  التخلي عنه منذ ذلك الحين. 

خطة   أن  القرن"يذكر  مطار  "صفقة  منطقة  تحويل  عن  تحدثت  ترامب،  إدارة  أعدتها  التي   ،
نيون أن البناء هناك يضر بفرص التوصل منطقة سياحية فلسطينية. ويرى الفلسطي عطروت إلى  

 إلى تسوية دائمة. 

المحلية اللجنة  عليها  ووافقت  اإلسكان  وزارة  أطلقتها  التي  الخطة  أمس،وبحسب  الحفاظ    ،  سيتم 
  العامة.   مناطقحوله مجموعة من المسارات وال  تقام من على مبنى المطار التاريخي وترميمه، وس

لو  أكبر حي  الحي  يكون  أن  المخطط  الشرقية،  من  القدس  إنشاءليهود في  حي هار حوما    منذ 
بناؤه في التسعينيات.   في الحي،  وحدة سكنية    9000حوالي    تم بناءيس  وحسب الخطةالذي تم 

في    الحريديدونم. وتشير التقديرات إلى أنه سيتم تسويقها للجمهور    1.243على مساحة  تمتد  
احتيوتعرض  القدس.   أنها آخر  المنطقة على  يسمح البلدية  المدينة والذي  متاح في  اطي أرض 

، ويمكن أن يكون بمثابة حل الحتياجات اإلسكان  يس على حساب المناطق الطبيعيةبالتطوير ل
 في المدينة. 

عن معارضتها للخطة قائلة إنه كان يجب    ،لورا وارتون   البلدية،وعبرت ممثلة ميرتس في مجلس  
المنطقة   فلسطيني.  إلنشاء  تخصيص  من    :ون وارت  ت قالو حي  أكثر  منذ  هذا،  يومنا    50"حتى 

يشكلون  عاًما الذين  للفلسطينيين  حي  أي  بناء  يتم  لم  المدينة.  38،  سكان  من  منطقة ٪  هذه 
يعتبرها القانون الدولي والمجتمع الدولي أراض محتلة، وبالتالي ال ُيسمح للمواطنين اإلسرائيليين  

ذلك، إلى  باإلضافة  فيها.  المنط  باالستيطان  في  مشاكل  توجد  الهواء قة  وتلوث  التربة  ،  تلوث 
واألحياء الفلسطينية التي يعتبر  الفاصل  الجدار    من مشكلة أمنية ناجمة عن قرب المكان    وكذلك

 ".قيادة الحريديم، ومن الواضح أن الخطة هي محاولة إلرضاء اء بالنسبة لها استفزازًا واضحاً البن



 دفع الخطة أعضاء الكنيست تطالب فيها بوقف  وجهت رسالة إلى    وقالت حركة "سالم اآلن"، إنها
أن "وزير اإلسكان ألقى قنبلة سياسية من دون أي نقاش عام أو حتى في  وأضافت  على الفور.  

 ، هذه خطة تقوض فرصة السالم على أساس دولتين لشعبين". كومةالح

 حل الدولة الواحدة  فلسطينية تؤيدأغلبية 

 "مكور ريشون" )مصدر أول(

استطالع الدكتور    كشف  برئاسة  للصحافة واإلعالم  القدس  الخطيب من رام  غأجراه مركز  سان 
الدولتين   الفلسطيني لحل  الشعبي  الدعم  أن  تراجعاهللا،  عن دعمهم  ٪  39.3  فبينما عبر  .يزداد 

 ٪ فقط. 29.4  يتبين من االستطالع الحالي أنه يحظى بتأييد ، أبريل الماضيفي الدولتين، لحل 

 ، الثنائية القوميةالواحدة،  حل الدولة  الذين يؤيدون    ، عامة، الفلسطينييننسبة    في المقابل، ارتفعت 
تأييد حل الدولة الثنائية  ول مرة، يتفوق  وأل.  أكتوبر٪ في  26إلى    ،الماضي  أبريل٪ في  21.4من  

. وبحسب االستطالع  الضفة الغربيةفي مناطق السلطة الفلسطينية في  على حل الدولتين  القومية  
 ٪. 23.6يؤيدون حل الدولة الواحدة مقابل  الضفة الغربيةمن الفلسطينيين في  ٪30.2فإن 

٪ يؤيدون حل الدولتين  37.9  وحسب االستطالع فإن  حل الدولتين.يتواصل تأييد  قطاع غزة    في
  المشاركين في االستطالع إنه يؤيدون ٪ من  82  وقال  حل الدولة الواحدة.  يؤيدون ٪  19.8مقابل  

 وغزة. الضفة الغربيةفي كل من مؤيدة لذلك تم تسجيل نسب عالية و تعلم اللغة العبرية. 

تتقلص   االستطالع،  الفلسطيني  حسب  الجمهور  بين  النزاع  بشأن  الفجوة  لحل  المفضلة  الطريقة 
اوضات هي السبيل  أن المفبأنهم يعتقدون  ٪ من أفراد العينة  33.7أفاد  و اإلسرائيلي الفلسطيني.  

٪ إن االنتفاضة  20.8 وقال  ٪ بأنهم يؤيدون المقاومة المسلحة.33.1، بينما أفاد االحتالل  إلنهاء 
 هي أفضل وسيلة إلنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطينية.

٪ عن  28.7نصف سكان غزة ال يؤمنون بالمفاوضات، فيما أعرب  وحسب االستطالع فإن قرابة  
 تشككهم في الحل السياسي من خالل المحادثات. 



ُسئل المشاركون في فقد  يعاني رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن من تراجع كبير في شعبيته.  و 
مازن.   أبو  أداء  مدى رضاهم عن  بـ    فقط،٪  35.3  فقالاالستطالع عن  مقارنة  إنهم راضون، 

 في استطالع أجري في أبريل الماضي. إنهم راضون عن أدائه،  قالوا٪ 50.3

عمل منظمة التحرير بشكل   لىعن عدم رضاهم عاالستطالع    المشاركين فيأعرب نصف  كما  
العام التحرير  منظمة  كانت  إذا  عما  سئلوا  وعندما  الفلسطينيين،  تمثل  اليوم  أجاب  فلسطينية   ،

 ٪ بالنفي. 54.3

 المنتجات المصنعة في المستوطنات وسمبقرار الحكومة البلجيكية تندد إسرائيل 

 "هآرتس" 

هذا البلجيكية  الحكومة  الم  قررت  المنتجات  وسم  المستوطنات   صنعةاألسبوع  .  اإلسرائيلية  في 
الخارجية   وزارة  أمس  وقالت   ،القراراإلسرائيلية  ودانت  يضر  ،  )األربعاء(،  المنتج  وسم  "قرار  إن 

تركز   التي  اإلسرائيلية  الحكومة  سياسة  مع  ويتعارض  والفلسطينيين على حد سواء  باإلسرائيليين 
 الدول بقيةن وتقوية السلطة الفلسطينية وتحسين عالقات إسرائيل مع على تحسين حياة الفلسطينيي 

 ."األوروبية

في زيارة دبلوماسية    أمسدان رول، الذي غادر صباح  عيبعد القرار، ألغى نائب وزير الخارجية  و 
لها   المخطط  اجتماعاته  ولوكسمبورغ،  إن    فيلبلجيكا  وقال  البلجيكي.  والبرلمان  الخارجية  وزارة 

 حكومة البلجيكية يقوي المتطرفين وال  "قرار ال

  ، الدول األعضاء فيه قراًرا يأمر  ،  2019في نوفمبر  أصدرت  محكمة االتحاد األوروبي  يذكر أن  
ال  وسمب في  المنتجة  الغذائية  وبحسب  المنتجات  تحمل مستوطنات.  أن  يجب  المحكمة    قرار 

عالمة واضحة تشير إلى  ستوطنات(  )الممن الضفة الغربية  الواردة  المنتجات الغذائية اإلسرائيلية  
المستوطنات.   في  منتجة  عام  و أنها  فرنسا  في  محكمة  أصدرته  قرار  أعقاب  في  الحكم  صدر 

توجيهات    2018 تنفيذ  بوسم  بعدم  المتعلقة  األوروبي  بساغوت  االتحاد  نبيذ  مصنع  منتجات 
على    قرارنص  و اإلسرائيلي.   في  المحكمة  "صنع  اإلسرائيلية" كتابة  في  المستوطنات  وليس   ،

 الواردة من المستوطنات. الذي يشير إلى مكان إنتاج المنتجات  إسرائيل، في المكان



وقالت حركة "مقاتلون من أجل السالم" إنها "ترحب بقرار الحكومة البلجيكية وضع ملصقات على  
ة منهوبموارد  باألرض و   تصنيعها علىالمنتجات التي تم  تجات القادمة من األراضي المحتلة،  المن

 وسم المنتجات يسمح للمستهلك بمعرفة مصدر المنتج واالختيار وفقا لضميره".  من شعب آخر.

 : "عنف المستوطنين يضر بأمن الدولة" "أمن إسرائيل من أجلقادة  حركة "

 "معاريف"

، في رسالة وجهها "قادة من أجل أمن إسرائيل"رئيس حركة    ،يدعي الجنرال )احتياط( متان فلنائي
ا أعضاء  أنإلى  المتطرف  لحكومة،  المستوطنين  األخالقي،    ين"عنف  المستوى  على  مقبول  غير 

المناطق في  االستقرار  واإلسرائيليين،  ويقوض  إسرائيل  بأمن  بالمصالح  ويضر  الضرر  ويلحق   ،
 . ا فورًيا وحاسًما ال هوادة فيه"االستراتيجية ويتطلب ضبطً 

  :قال رئيس الوزراء  إسرائيل،ربي في  ردا على تصاعد العنف في المجتمع العويضيف فلنائي: "
الدولة' نخسر  والمحزن فولكن،    .'نحن  المشوه  التعاون  من  نوع  النطاق  ي  الواسع  العنف  فإن   ،

السكان  ضد  والسامرة  يهودا  في  المتطرفين  المستوطنين  مجموعات  قبل  من  والمتصاعد 
الد  يقوض  األمن  وقوات  اإلسرائيلي  اإلنساني  العمل  ونشطاء  وسيادة  الفلسطينيين  وسيادتها  ولة 

األساسي تحقيق هدفهم  األمن على  قوات  وقدرة  تحويل   –  القانون  ومنع  اإلرهاب  يهودا    محاربة 
 ."إضافيةجبهة قتال إلى والسامرة 

خاصة    –ضد السكان الفلسطينيين    الفتاكعنف  ال  مارسوبحسبه، فإن "مجموعات المستوطنين ت
عل  نسيطر  التي  األراضي  في  الضعفاء  وأخالقرويين  إنسانية  ظاهرة  "هذه  ويحذر:  القية  يها"، 

لنائي كذلك في رسالته أن  تتعارض بشكل صارخ مع القيم اليهودية والمجتمع اإلسرائيلي". وزعم ف
رائيلي يقوض القوة  جيش اإلسال"هذا العنف الذي ال يمكن السيطرة عليه ضد الفلسطينيين وجنود  

 إلىالجنود وقادتهم    عرض بمهام حفظ األمن ويال  على االنشغقوات كبيرة    ويجبر،  الرادعة للجيش
 ". لهمليست  أوضاع

"استمرار  فإ   يه،رأبو  مع  هذا  ن  للتعاون  كرمز  الفلسطينية  السلطة  إلى إضعاف  يؤدي  قد  االتجاه 
 ، إلى جانب تقوية المتطرفين، وخاصة حماس". بل وإلغاء التنسيق األمني ،إسرائيل وتقليص 



 بجروح خطيرة وإصابة سائقها   ةفلسطيني وا بانقالب سيارةبأن المستوطنين تسبب االشتباه

 7القناة 

أمس  وقع ظهر    الذي  سيارة الما إذا كان حادث  وجهاز األمن العام فياإلسرائيلية  تحقق الشرطة  
عن    أصيب فيه فلسطيني بجروح خطيرة، نتجوالذي  ،  في بنيامين  458على طريق    ،)األربعاء(

  45وعلم أنه تم نقل المصاب، رائد الحراز، رشق الحجارة. لتالل( بقيام يهود من المنطقة )شبيبة ا
تعريف حالته    عد ، بواسطة مروحية عسكرية، بمستشفى هداسا عين كارمعاما، من نابلس، إلى  

 بأنها خطيرة. 

المصاب   نجل  طفيفة.  الفلسطينيوأصيب  بجروح  انقلبت،  عندما  السيارة  في  أيضا  كان  الذي   ،
 حمر إلى أحد مستشفيات السلطة الفلسطينية. طاقم الهالل األ  هنقلو 

يعاني من إصابة    ال تزال خطيرة وأنه  ة المصاب أن حالهداسا، مساء أمس،  مستشفى  وجاء من  
 خطيرة في الرأس.

 قائد المنطقة الجنوبية: "األمر سيستغرق وقتا لكن سيتم إيجاد حل للصواريخ" 

 "يسرائيل هيوم" 

، لكننا سنصل إلى حل لقضية  "إنها مسألة وقت   ،اليعازر توليدانوقال قائد القيادة الجنوبية اللواء  
يقول توليدانو إن حماس    نهاية األسبوع،تنشر غدا في ملحق  سي مقابلة خاصة  فو الصواريخ".  

 باستثناء موضوع الصواريخ. سواررس األافشلت في كل مساعيها الهجومية في عملية ح

تم    وحسب  "لقد  جيد   صدهمتوليدانو:  عمل  قبل    بفضل  من  لهم؟  فرقة  جًدا  بقي  ماذا  غزة. 
صاروخ على بلد ما،    4300الصواريخ، فعاليتها محدودة أيًضا. ال أعتقد أنه من المنطقي إطالق 

يتعلمون، و  فهم  لذا  لهم.  المتبقية  الوحيدة  أنحن  لكنها األداة  أنا  ، وانظر بكل قوتي  ركض نتعلم. 
 ". اأيًضا طوال الوقت لمعرفة مكانه اإليه

إنيقول   هو  توليدانو  يحدث  األنفاق.  "   ما  إلى  انظر  مجنون.  مسألةتحد  كانت  في    ةمعقد   لقد 
، لكننا  بعض الوقت األمر  . استغرقنا  إلى داخلهاتمكنا من الوصول  لكننا نحن  ،  فيتنام، وفي كوريا



لم إذا    لها.  حل  توفيرعلينا أن نصل إلى هناك و   ،س الشيء الذي أقوله عن الصواريخنجحنا. نف
 ، لكن هذا هو الهدف".العام المقبلفي لن ينتهي  األمر نصل إليه. ، فلن أنه هدف واقعي نعتقد 

مليوني   عدد سكانه  يبلغ  الذي  قطاع غزة  "خنق"  المستحيل  من  أنه  يرى  الجنوبية  المنطقة  قائد 
أكبر منافسة لحماس. ثانًيا،    هذه هي  نسمة. "أنا أؤيد تحسين الوضع المدني في غزة؛ أواًل، ألن

ى أين يتجه  نا نجلس على موارد مشتركة. وثالًثا، ألنني أتطلع إلى عقد من الزمان وأتساءل إلألن 
األ فإن  هذا  أسوأ،  غزة  في  الوضع  يكون  أن  لذلكذلك  مر.  يساعدني.  الركيزتين  لن  فإن   ،

 األساسيتين الستراتيجيتنا تجاه غزة هما مستوى عاٍل من األمن وتحسين المعايير المدنية". 

عند  إذا  ولكن  باألمن.  تخاطر  فإنك  المدنية،  المعايير  بتحسين  تقوم   إلعادةالخرسانة    أرسلت ما 
 في األنفاق.فستجده المنازل المدمرة،  إعمار

األمور:   بموازنة  الدوام  على  مطالبون  العسكرية  انتزاع  "نحن  حماس القدرات  ليس  من  ولكن   ،
، ألنه ال يوجد شيء  بخيبة أمل  د إجابة واضحة قد يصاب إضعاف المكونات المدنية. كل من يري

 من هذا القبيل في غزة. مطلوب مناورة لطيفة هنا".

أن   يجب "  وقال:  " من حماس.فزًعايعتقد توليدانو أن الجمهور اإلسرائيلي يجب أن يكون "أقل  و 
ذعر. أعلم أنه ، نحتاج إلى تقليل ال، فإنهم يخسرون. ولكي يخسروافزع نفهم أنه إذا لم نشعر بال

وال داعي    يجب نكون أقوياء  –  صمودنااإلضرار ب  –، ولكن عندما نفهم هدفهم  ًبا بسيًطاليس مطل
 ".للذعر

من  ، ويضيف: "هذا هو نوع  "، كما يعّرفهمفي عداد الموتىقادة حركة حماس "  إن  توليدانو  يقولو 
 ال تتحدث".و ، فاعمل – تعملالتي ال ينبغي الحديث عنها. إذا كنت تريد أن   اياالقض


