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سلبان يف صوصللا عم لماعتت نوناقلا ةطلُس
The Authority of Law Deals with the Thieves in Nablus

ةداحش بيسح .ب ةمجرت
يكنسله ةعماج

 ي88حابص88لا ة88قد88ص ح88لا88ص ن88ب ني88مألا ن88ب د88جا88م ا88هاور يت88لا ةّصق88لا هذ88هل ةي88بر88ع ةم88جر88ت يل88ي ا88م ي88ف
 م8ظا8ن ،ةي8برع8لا ةغل8لا ملع8م ،نو8لو8ح يفّقث8م ن8م ، -١٩٤٠ يرفص8لا ة8قد8ص حل8ش ن8ب مي8ماين8ب ن8ب ليل8ه(
 ،ا88هّد88عأ يذ88لا ،) -١٩٤٤( ة88قد88ص مي88ماين88ب ىل88ع ة88يربع88لا88ب )ير88ماس88لا بدألا ةوف88ص ر88شا88ن ،ين88يد رع88ش
  طاب88ش ١ ،١٢٢٩-١٢٢٨ ن88يددع88لا ،ةر88ماس88لا راب88خأ - .ب .أ ة88ير88ماس88لا ة88يرود88لا  ي88ف ا88هر88شنو ،اهحّق88ن

 .٤٧-٤٣ .ص ،٢٠١٧ راذآ ١٥ ،١٢٣٥-١٢٣٤ ،٣٠ -٢٦ .ص ،٢٠١٧

 اه8ّ8نإ :اه88عو88ن ن88م ةد88ير88ف ،بي88بأ ل88ت ي88بون88ج نو88لو88ح ةن88يد88م ي88ف ا8ً8ير88هش ني88تّر88م ردص88ت يت88لا ة88يرود88لا هذ88ه
 يربع88لا ّط88خلا88ب ة88ير88ماس88لا ةي88مارآلا وأ ة88يربع88لا :تا88يد88جبأ ع88برأ وأ طوط88خ ةع88برأ88ب تاغ88ل ع88برأ لمعت88ست
 ّط888خلا يأ ،يرو888شألا/ع8ّ88بر888ملا ّط888خلا888ب ةث888يد888حلا ة888يربع888لا ؛ة888ير888ماس888لا فور888حلا888ب موي888لا فورع888ملا ،م888يدق888لا
 ةي88نا88ملألاو ةيس88نرف88لا لث88م ىر88خأ تاغ88ل ا8ً8ناي88حأ( ة88يزيل88جنإلا ؛ي88برع88لا م88سر88لا88ب ةي88برع88لا ؛ي88لاح88لا يربع88لا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةينابسإلاو

 عَّزو8ُت ،ماظت8نا8ب ردص8ت ت8لاز ا8مو ،١٩٦٩ ماع8لا ر8خاوأ ذن8م رودص8لا ي8ف ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا هذ8ه تأد8ب
 اهي88ف نو88كرت88شم كان88هو ،ير88ما88س ة88ئام88نامث88لا ة88بار88ق ،نو88لو88حو سل88با88ن ي88ف ير88ما88س تي88ب ّل88ك ىل88ع ا8ً8ناّج88م
 ةّي888ح ت888لاز ا888م ،ة888يرود888لا هذ888ه .م888لاع888لا لود ّىت888ش ي888ف ،ة888ير888ماس888لا تا888سارد888لا888ب نيّمت888هملاو نيث888حاب888لا ن888م
  ،)ينس8ح( تف8يو  )ني8مألا( مي8ماين8ب ،نيقيقش8لا ن8يرّر8حملا ةر8باث8مو صال8خإ لضف8ب رّوطت8تو ل8ب ال ،قزر8ُت
 ي8ناث8لا نو8نا8ك ٢٠ــ١٩٢٢ طاب8ش ٢٢ ،يرفص8لا( ي8حابص8لا ة8قد8ص )نوص8تر( ي8ضار مو8حر8ملا يل8888ْجن

١٩٩٠(.

ىضوفلاو ماظنلا نيب قرفلا”

 ب8هنلا ن8ع َءاب8نأ ال ؟كان8ه ىر8ت ا8م ،مع8ن !ندرألا فح8ص أر8قإ ،ي8ندرألا نو8يزفلت8لا راب8خأ د8ها8ش ،رظ8ُنأ
 رب8خ نود8ب مو8ي ّرم8ي ال ،عا8يذ8ملا عم8ساو ةا8نر8ملا د8ها8ش ،فحص8لا حت8فا ،ا8ندن8ع .ىر8خأ م8ئار8جو تا8قر8سلاو
 ال ،ناّم88ع ي88ف ثد88حت ال هذ88هك اًرو88مأ ّنإ لو88قأ ال ي8ّ8نإ .ام88ئاد ا88ندن88ع ع88ضو88لا اذك88ه ،تا88قر88س وأ ب88هن ن88ع
 ي88888فو نو88888يزفلت88888لا ي88888ف ةروشن88888ملا راب88888خألا ىل88888ع ة88888با88888قر كان88888ه ّنأ مل88888عأ .كان88888ه تا88888قر88888سو ب88888هن ثداو88888ح
.انه يرجي امب ُهتنراقم نكمي ال ،كانه ثداوحلا ددع ّنأ كل ّدكُأأ نأ عيطتسأ ّينكلو ،ةفاحصلا
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 ة8نراقمل8ل لاج8م ال .ة8طر8شلا لع8ف ّدر ي8ف قرف8لا ،طيس8ب باوج8لا ؟فالت8خالا اذ8ه اذا8مل ين8لأس8ت ،ب8ير ال
 وأ قرا888س ىل888ع ضبق888لا ءاق888لإ تالا888ح مظع888م ي888ف .ا888ندن888ع ةطل888سلا ّدر ني888بو ناّم888ع ي888ف ةطل888سلا ّدر ني888ب
 روه8ش ة8ثال8ث الث8م ،ا8هأو8سأ ي8ف ةكحض8م وأ ،تالاح8لا نس8حأ ي8ف ةفيف8خ ةاضق8لا ماك8حأ نوك8ت  ،ّص8ل
!اذكه ةلود ةرادإ كنكُمي فيك .ةكحضم ةمارغو ذيفنتلا فقو عم

 يد8888ي ني8888ب ُلثم8888ي ه8ّ888نأ الإ ،ة8888يدوعس8888لا ي8888ف ام8888ك هد8888ي نوعطق8888ي ال قِر8888سي ن8888م .ط8888سو لول8888ح ال ندرألا ي8888ف
 .اه8888ب ناهت8888سُي ال ةّد8888مل هنجس8888ب ي8888ضاق8888لا َمكُح8888لا عمس8888يو ،ضرألا ىت8888ح سأر8888لا ءى8888طأط8888م ي8888ضاق8888لا
 مكحل88ل قات88شأ ي8ّ8نأ ،ينع88ي ال اذ88ه .كان88هو ان88ه ع88ضو88لا ني88ب قرف88لا يع88ت كلعج88ي ّد88حل ةح88ضاو ةجيتن88لا
 ىل888ع رطيس888م ه8ّ88نأ888ب ا888نرعش8ُ88ي ن888م نكي888ل ،ي888فاك888لا مز888حلا ان888يد888ل نوك888ي نأ اًعط888ق د888يرأ ّينك888لو ،ي888ندرألا
.رومألا رييست ىلع رداقو عضولا

)ليئانتن( هللا اطع نهاكلا توناح نومحتقي

 ل888صألا ي888ف[ ١٩٦٧ بر888ح لب888ق سل888با888ن ي888ف ان888ل تر888ج ثداو888ح كيل888ع دُر888سأ ين888عد ؟اًديع888ب ب888هذأ اذا888مل
 كان8ه ّنأ ا88ًمام8ت ملع8ت ك8ّنإ .ني8سحلا مك8888ُح د8هع ي8ف ]ّةت8سلا ما8ّيألا بر8ح :ة8يربع8لا ة8فاحص8لا ي8ف ةداع8لا8ك
 حار ما8ّ8يألا ن88م مو88ي ي88ف .ري88خ نود88ب ّر88ش ال ءي88ش ل88ك ي88ف ام88ك نك88لو ،كاذ88نآ نا88ك ا88م ىل88ع اًي88فا88ك اًدق88ن
 نا88كد88لا با88ب هت88يؤر دن88ع ،ةد88يد88ش ة88مدص88ب بي88صأو ءى88جو88ف .ّيح88لا ي88ف هت88لاق888ِب حتفي88ل هللا اط88ع ن88هاك88لا
 تيب8لا ناك8س ّط8غ ني8ح ي8ف ،ًاب8يرق8ت ل8ماك8لا8ب ا8هو8غر8فأو اًلي8ل تو8ناح8لا اول8خد ا888888888ًصوص8ل ّنأ ر8هظي .حوتف8م
 ّل888ك اًرو888ف هي888لإ لور888هف “توص888لا ّبد” هللا اط888ع ن888هاك888لا .ءات888شلا لص888ف ي888ف قيم888ع تاب888س ي888ف رواج888ملا
 ،اًرو8888ف ن8888يراشت8888سم مهمظع8888م حب8888صأ ،ن8888هاك8888لا ة8888ئد8888هت ن8888م اًلد8888بو .جر8888ملاو جر8888هلا أد8888ب ،يح8888لا ناّك8888س
 نأ ى8لإ ع8ضو8لا نا8ك اذك8ه .ةّو8ق الو لو8ح ال :لوق8ي مه8لا8ح ناس8لو ةقف8شو ةم8حر مه8سوؤر8ب اوّز8ه نو8قاب8لاو
 .مه88لاب88ب ك88لذ أرط88ي م88ل في88ك عيم88جلا برغت88سا ،ة88طر88شلا ءا88عدت88سا نيعّم88جتملا ىل88ع حرت88قا88ف صخ88ش ّر88م
 ة88مز88حأ ة88ثال88ث اه88يد88يأ88ب ةك88سا88م ،ة88عر88سب ة88طر88شلا ترض88ح .ةن88يد88ملا ز88كر88م ن88م ة88طر88شلا او88عدت88ساو اوب88هذ
 ني88ح ىل88عو ،“اومَشْم8888888َش” بوهن88ملا نا8888ّكد88لا ي88ف تاظ88حل عض88ب بالك88لا تراد .ر88ثأ بال88ك ة88ثالث88ب ة88طو88بر88م
 .اه888باق888عأ ي888ف ة888طر888شلا ن888م ر888ثألا ي888صاّص888ق ةب888حا888س جراخ888لا ى888لإ ةّوق888ب ة888ثالث888لا بالك888لا تقلط888نا ةّر8888ِغ
 حوفس888لا وح888ن بالك888لا تزف888ق .ة888طر888شلا قح888لو عر888سأ يل888جنيس اذا888م رظت888نا يذ888لا جراخ888لا ي888ف عم888جلا
.حافتلا يداو وحن انّلك انلزن كانه نمو ،ميزيرج لبجل ةيبرغلا

 الأسُي8ل ة8جا8ح كان8ه نك8ت م8ل .امهني8ب ةمينغ8لا ميسقت8ب نالوغش8م ام8هو راج8شألا ني8ب ني8قراس8لا ىل8ع رث88ُع
 اديت888قا ،ا888888ًحّرب888م ا8ً88بر888ض تاوار888هلا888ب ة888طر888شلا امهت888بر888ض اًعيم888ج ان888ما888مأ .ال مأ ب888هنلا888ب ا888ما888ق  اذإ امي888ف
 عيم8جلا ظّعتي8ل ،تاون8س ر8شعل نجس8لا8ب اًمك8ح ةمكح8ملا ترد8صأو ،سل8با8ن نج8س ى8لإ نيكهن8م نيّمط8حم
 .مهينارهظ نيب نم ّرشلا ىلع ءاضقلا نع عمسيو
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ميزيرج لبج يف ةقرس

 بر8888حلا لب8888ق ا8888م ما8ّ888يأ ر8888كذت8888ي ال ن8888م ،نك8888ل .م8888يز8888ير8888ج لب8888ج ىل8888ع ةت8ّ888ثؤ8888م توي8888ب ي8888ف اًعيم8888ج موي8888لا شيع8888ن
 ،لبج88لا ى88لإ ر88فاس88تو ةن88حا88ش ي88ف اهعض88تو اهتعت88مأ مِزر88ت ةل88ئا88ع ل88ك ت88نا88ك امني88ح ،ا88هدع88ب ا88م تاون88سو
 ي888ف ،اذك888هو .ير888جحلا رصع888لا لب888ق ا888م ما8ّ88يأ ت888نا888ك كل888ت .ةبيشخ888ت ت888ما888قأ وأ ةمي888خ اه888ل تبص888ن ثي888ح
 لزن88ملا ضار88غأ ل88ك ما88ع ل88ك ي88ف ام88ك ان88مزر ،ن88ير88شعلا نرق88لا ي88ف ةري88خألا تانيسم88خلا تاون88س ىد88حإ
 ةب8سنلا8ب ت8نا8ك ،حسف8لا لب8ق ا8م ،ما8ّيألا كل8ت .لبج8لا ى8لإ ا8ندع8صو ،ةن8حاش8لا ي8ف ا8هانع8ضو ،ة8يرورض8لا
 ي888ضار رب888كألا قيقش888لا888ب ا888نءاق888ل نأ ان888فر888ع .ةنس888لا ما8ّ88يأ دع888سأ )حول888س( حيم888س رب888كألا يقيقش888لو ي888ل
 لك88لا .نا88برق88لا ديع88ب لافت88حالا انت88كراش88مل كان88ه ن88م رضح88ي ،برت88قا د88ق نو88لو88ح ي88ف ن88طاق88لا )نوص88تر(
 ةنس8ل ّدتم8ملا م8لؤ8ملا قارِف8لا م8ث ن8مو ،عوب8سأل ةرا8يز ي8ف مه8برا8قأ ءيج8م نورظتن8ي او8نا8كو ،انت8حر8ف ان8كرا8ش
.مداقلا حسفلا ىتح ةلماك

 ي88ف تيب88لا ي88ف .اهيل88ع ضار88غألا الّم88ح ،ةيسل88بان88لا تان88حاش88لا ة88كر88ش ن88م ،ةن88حاش88لا ىل88ع نالّات88ع ف88قو
 تو88نا88ح ل88خد هع88م حيم88س يقيق88ش ذ88خأ ك88لذ88ل .ة88موهف88م باب88سأل تار88هوج88م وأ دوق88ن ة88يأ قب8ُ8ن م88ل ،سل88با88ن
 ةيني88لرت88سإلا تاهينج88لاو  تارالود88لا ن88م تار88شع ك88لذ88كو ،اًران88يد ٨٠ ي88لاو88حو ةل88ئاعل88ل ةع88بات88لا شامق88لا
 مه88تزوح88ب يت88لا تالمع88لا ل88يدب88ت ي88ف نو88لو88ح ن88م ني88مداق88لا ان88برا88قأ ىل88ع ليهستل88ل اه88مدخت88سن ّان88ك يت88لا
 يت8لا ة8ناز888ِخلا ر8يراو8ج د8حأ ي8ف دوقن8لا ّأب8خ حيم8س يقيق8ش .ديع8لا ما8ّيأ نوض8غ ي8ف مه8تا8يرت8شم ل8يومت8ل
 تدا8ع لبج8لا ىل8ع ة8لوم8888ُحلا غ8يرف8ت دع8ب .هت8جوز ةلVهش تار8هوج8م ةبل8ع اًض8يأ هي8فو ةن8حاش8لا ىل8ع تلّم8888ُح
 حيم888س يقيق888ش اد888ب ةأج888ف .انتمي888خ بص888ن ي888ف ان888عر888ش نح888نو ،سل888با888ن ى888لإ نالّاتع888لا اهيل888عو ةن888حاش888لا
 ا8ه ؟دوقن8لا ن8يأ َت8يأر ام8ّبر ،يوح8ن حا8ص ،د8جا8م .ةريب8ك ةج8ض ا8ًثد8حم ا8هر8يراو8جو ة8ناز888ِخلا قلغ8ُيو حتف8ي
 ر8888يراو8888ج ل8888ك اًع8888م انضف8888نو هوح8888ن تض8888كر ؟لوق8888ت اذا8888م ؟دوقن8888لا ن8888يأ نك8888لو ةل8888هش تار8888هوج8888م ةبل88888ُع ي8888ه
 ي888فو ،ضار888غألا ني888ب ،ثحب888لا ي888ف ةل888ئاع888لا ل888ك ت888كرا888ش .دوقن888لا ىل888ع رثع888ن م888ل ،ةجيت888ن نود888ب ،ة888ناز888خلا
 اي88لوت88سا ز88جعلا88ب روع88شو ل88مأ ةبي88خ ،شيتفت88لا ن88م انبع88ت ة88ياهن88لا ي88ف .د88حأ لا88ب ىل88ع رط88خت ال ن88كا88مأ
 .بهنلا اذه ءارو نيلاتعلا ادي ،معن .انفرع اهدنعو ّيلإ رظن وهو يقيقش هجو ىلإ ُترظن .انيلع

تافارتعاو تابيذعت

 ني8سلا8ج ني8لّاتع8لا ا8ند8جو .ة8كر8شلا تان8حا8ش ف8قو8م ى8لإ ا888888ًسأر سل8با8ن ى8لإ تارايس8لا ىد8حإ ي8ف ا8ند888ُع
 اًيل8ج نا8ك .امهتق8ث اع8جرت8سا ا8م نا8عر8سو ،ةظ8حلل ا8نا8يأر ا8مدن8ع ال8هُذ .شي8ب شيش8لا نابعل8ي ءا8خرت8سا8ب
 ن8م ر8مألا ن8ع ا8ثّد8حت امه8ّنأ8ك .ا8ندوقن8ب نيب8لاط8م ا8م فوخ8ب ام8هوح8ن ان8مّدق8ت .ناريقح8لا ناّصل8لا امه8ّنأ ان8ل
 ان88لوا88ح بلط88لا دع88ب .ثّد88حتن اّم88ع امه88ل مل88ع الو ،دوقن88لا اّسم88ي م88ل امه8ّ8نأ دم88حم مهيبن88ب اًلوأ امس88قأ ،ُلب88ق
 ل8888888ّسوت88لا ن88م ا88نرث88كأ امّل88ك نك88لو .فاط88ملا ر88خآ ي88ف كلم88ن ا88م ل88ك ي88ه دوقن88لا كل88ت ّنأ ذإ ل8888888ّسوت88لا ةق88ير88ط
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 ة88عوم88جمو تان88حاش88لا يق88ئا88س ل88ك رهم88جتف ،حايص88لا88ب اذ88خأو ،امهت88حا88قوو ني88لاتع88لا بض88غ ُمظ88ع امّل88ك
 امه8نومهت8تو نين8مؤ8م نيمل8سم نوق8ياض8ُت راّفك8لا نو8ير8ماس8لا اه8ّيأ مك8ل ا8م” .نين8ثالا اود8ّيأ ن8يذ8لا ني8لّاتع8لا
؟“ةقرسلاب

 نإ حّرب8م برض8ل ضّرعتن8س ل8ب ت8قر888888ُس د8ق ا8ندوق8ُن ّنأ يفك8ي ال” ،يقيقش8ل تل8ق ،“ان8ه ن8م بر8هن لاع8ت”
 تاحي88ص عمس88ن نح88نو كان88ه ن88م ان88فرص88نا .اًلا88ح ي88ل يقيق88ش باجت88سا .“ة88عر88سلا ه88جو ىل88ع بر88هن م88ل
 اًي88طر88ش انع88م اول88سرأ ّوتل88لو ،انتبيص88م ن88ع سل88با88ن ة88طر88ش طاب88ض انغّل88ب .مهم88ئات88شو ة88عوم88جملا دار88فأ ل88ك
 نيتي88فا88ك ات88نا88ك نيمّهت88ملا ني88لّاتع88لا وح88ن ةفيف88خ ةرا88شإو د88ي ة88كر88ح .تان88حاش88لا ف88قو88م ى88لإ ا88ند888ُعو اًحل88سم
 ادا88ع امه8ّ8نأ اّلإ ،ني88لاتع88لا ع88م ة88مارص88ب ط88باض88لا قّق88ح .ة88طر88شلا ة88يان88ب ى88لإ ةدوعل88ل ان88ب اقحتل88يو ا88موقي88ل
 ان8تداه8ش ىل8ع راّف8ك ةداه8ش لّضف8ُت ل8ه” :ي8ضاقل8ل نْيل8ئا8ق دوقن8لا ة8قر8س ةمه8ُت ىر8خألا ول8ت ةّر8ملا ارك8نأو
“؟نينمؤملا نيملسملا نحن

 .ىر8خأ ة8فر8غ ى8لإ هع8م با8هذ8لا8ب ام8هد8حأ ى8لإ را8شأو ة8طر8شلا ط8با8ض ما8ق ،راك8نإلا ىل8ع ام8هرار8صإ دع8ب
 ا888ّمإ ،ك88قّد88صأ ال” :بو88عر88ملا لّاتعل88ل لا88قو ،ةم88خض ةيب88شخ ةوار88ه راد88جلا ىل88ع ن88م ط88باض88لا عز88ن كان88ه
 ا8888ي دم8888حم ىل8888ع بين8888ط ا8888نأ” .“ ةوار8888هلا هذ8888ه تا8888بر8888ض قّوذت8888ت نأ ا88888ّمإو ،لاحل8888ل ة8888قر8888سلا8888ب فرتع8888ت نأ
 ةوار8هلا8ب ه8بر8ضو  ط8باض8لا ّدر ،“ةي8مار8حلا د8عاس8ي ال دّم8حم” .لاّم8حلا ق8عز ،“ائي8ش لع8فأ م8ل ،ش8يوا8ش
 ،ري888نا888ند ،ةفلتخ888م ة888يدق888ن قاروأ هنض888ح ن888م ترثعب888ت ه888طوقس888بو هيتب888كر ىل888ع ع888قو888ف ،ه888سأر ىل888ع ةليقث888لا
 .لاّم8حلا با8جأ ،“ي8ل اه8ّنإ” .ي8ضاق8لا حا8ص “؟دوقن8لا هذ8ه ك8ل ن8يأ ن8م” .ةيني8لرت8سإ تاهين8جو تارالود
 هذ88888ه ن88888م كدن88888ع م88888ك” تارالود88888لا تائ88888ف ى88888لإ اًريش88888م ط88888باض88888لا ّدر “!ت88888قر88888س ا88888م ل88888ب ك88888ل ت88888سيل اه8ّ8888نإ”
 ر88جفنا “ة88يدقن88لا قاروألا هذ88ه )ّي88لإ ت88جر88حد88ت( ينتل88صو ن88يأ ن88م ش88يوا88ش ا88ي ،فر88عأ ال” .“؟قاروألا
 عازت888نا ى888لإ ا888تّدأ ةوار888هلا888ب نا888ير888ُخأ نات888بر888ض .تارالود888لا لك888ش فرع888ي م888ل ه8ّ88نإ لا888قو ،ءاكب888لا888ب لاّم888حلا
 برضُي8ل رظتن8ي م8ل قي8عز8لاو حايص8لا عم8س يذ8لا ،ى8لوألا ة8فرغ8لا ي8ف هقي8فر .مغمغ8م و8لو ة8قر8سلا8ب فارت8عا
.ةقرسلا نم هبيصن ّأبخ ثيح هتيب ىلإ َطباضلا داق ،ةقرسلاب اًفرتعم عرسأ لب اًلوأ

 حيم88س يقيق88ش لا88ق “ال” .ة88طر88شلا ط88با88ض لا88ق ،“امك88ل قور88ي ا88م لعفن88سو الو88ق ،امك88يد88يأ ني88ب ام88ه ا88ه”
 شيع88ن ان8ّ8نإ ،باقع88لا مك88888ُح راد88صإ88ب ضر88ن م88ل ؛“ك88ل ول88حي ام88ب ت88نأ م88ق ،امه88باق88ع اّقل88ت ام88ه انب88نا88ج ن88م”
 اذ8ه دع8ب نان8ثالا ديت8قا ،لزانت8ي م8ل ،ك8لذ ل8ك ع8م ،ة8طر8شلا ط8با8ض .ا8ندوق8ن عا8جرت8سا ا8ناف8كو ،انبع8ش ني8ب
.بيذعتلا نم ةريثك عيباسأ دعب احّرُس دقو نجسلا ىلإ “مارتحالا”

 ي8ف نا8ك هللا ّنأ8ب ة8عان8ق ان8يد8لو ان8ماي8خ بص8ن ةع8بات8مل لبج8لا ى8لإ نيي8ضار ني8حر8ف انع8جر ،نان8ثالا نح8ن
 يت8لا ةطل8سلا دو8جو دن8ع ثد8حي ا8م اذ8ه ؟ىر8تأ .اعيم8ج ان8ل اًد8ج اديع8س نوكي8س ديع8لا اذ8ه ّنأو ،ان8نو8ع
 .“نوؤشلا ريدت فيك يعت


