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 :الثانيةمداخالت الجمسة 
 :مداخمة وليد محمد عمي 

وعدـ قدرة أي كاف عمى  ،ىو صحوة الشعوب ،المتغير األساسي عمى مستوى المنطقةإف 
 كاف يجب أف نقرأ طبيعة التغير عمى المستوى الدولي.و  التحكـ بإرادة الشعوب.

 
  عايش كاظممداخمة: 

موقؼ األنظمة ولـ يتعّداه إلى الحديث عف الحقبة العربية اقتصر عمى تحميؿ إف 
أكبر في المستقبؿ، والشعوب ىي أقرب  الشعوب، مع أف الربيع العربي يعطي الشعوب دوراً 

وأقرب إلى دعـ المقاومة والتمسؾ بالحقوؽ الكاممة.  ،إلى دعـ الحؽ العربي في فمسطيف
ويكره  "إسرائيؿػ"ل اد  ألف الموقؼ الشعبي القادـ مع ،وليذا تعاني دوؿ الربيع مف إشكاالت كبيرة

 أمريكا.
ولمموقؼ مف  ،الميؿ التركي ليس بالضرورة ىو فقط بسبب رغبة القيادة السياسية التركيةو 

 يمّثؿ نبض الشارع التركي والحكومة حريصة عمى تمبية ذلؾ. ولكنو أيضاً  ،سورية
مف بدعـ  "إسرائيؿ"الحديث عف مشاريع التقسيـ كأنو استسالـ لعذر وىمي تصنعو إف 

 أمريكا والغرب، ويوّظؼ لمواجية حركة الشعوب ضّد األنظمة الفاسدة والمستبدة.
 

  أمين حطيطمداخمة: 

مف الواضح مف العرض ومما نتابع، أف البيئة العربية اإلسالمية الدولية باتت منقسمة 
ويعنيني مف ىذا االنقساـ الموقؼ مف المقاومة؛ مف يؤيد المقاومة  ،حوؿ محوريف أساسييف

ال يمكف أف ننقذ  وبغيرىاالمقاومة في قناعتنا ىي السبيؿ الوحيد لمتحرير،  وألفمف يرفضيا. و 
بدقة ما يسجؿ في السياسة ألف ىذا  ؛أثني عمى ما قالو د. محمد جمعة ،حبة تراب واحدة

وليست "إسرائيؿ" تعود إلى  ،فتركيا تعود إلى "إسرائيؿ" ،وما قالو د. نور الديف المصرية،
 تركيا. 
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ذا عطفنا مواقؼ البمديف في عالقتيما مع حركة حماس، وضغطيما عمى حركة حماس  وا 
ذا درسنا ما حصؿ مباشرة بعد ما حصؿ في غزة ،لترؾ البندقية بتنا نخشى  2102 سنة وا 

 ىواجس: ثالثةوىذه الخشية تقودني إلى  عمى المقاومة.
 مستقبؿ ال مقاومة فعمية فيو. .1

ذكر بالصراع السابؽ بيف تياري المقاومة ي ،صراع داخؿ فصائؿ المقاومة .2
 واالستسالـ.

وننتقؿ مف قبمة  ،ىؿ سنكوف أداة بيد البيئة العربية واإلسالمية، كقضية فمسطينية .3
 الحراؾ إلى أداة الحراؾ؟

، كؿ يوـ تزداد مخاوفنا عمى القضية في ىذا 2102 سنة وبعد ،ىذا أمر بالغ الخطورة
سالمي حوؿ المقاومة يرتكز في مواقؼ مصر وتركيا مف التجاذب العربي اإل وألفاإلطار. 

 ال تريداف المقاومة.أنيما المقاومة وكالىما كما بات واضحًا 
سورية ولحجب  فتركيا تعود لػ"إسرائيؿ" وبشروط "إسرائيؿ" مف أجؿ التفرغ لصراعاتيا ضدّ 

ومصر  .ةوليذا تضغط مصر عمى حماس لوقؼ المقاوم ،الدور اإليراني في الشأف المصري
وحماس تركت سورية وليست  ،تمتـز االتفاقات وترفض االستمرار في العمؿ المقاوـ في غزة

 عمى عالقة حميمة مع إيراف.
 

  عمي ياسرمداخمة: 

 ليذه ليس وكالمي الجميع، يتفيمني فأ وآمؿ المضاميف، مف كثرأ المنيجية في كالمي 
 يكوف فأ يجب التقرير وىذا ستراتيجي،ا تقرير إلعداد ىو السنوي المقاء ىذا فقط، الجمسة
 لنتعمـ ىنا فنحف لنا، وفائدتو التقرير ىذا مصمحة أجؿ ومف. صحيحة منيجية وذا ،أكاديمياً 
 البحث تعميؽ لىإ بحاجة نحف !فقط مواقؼ نسجؿ فأ أجؿ مف وليس ،نستشرؼو  ونستفيد

 .التطرؼ حدّ  إلى ؼاألطرا بيف المسافة وتباعد توسع مواقؼ تسجيؿ وليس ،التقرير ىذا في
 لخدمة البحثية قدرتو يجند أف لو يحؽ وربما وموقفو، رأيو لو يكوف أف أكاديمي لكؿّ  يحؽّ 

 ىذا لخدمة الشماؿ لىإ ومرة ،اليميف لىإ مرة األخبار أعناؽ لوي يجري عمى أف لكف رأيو،
 ناسبةوبالم المكاف ىذا وفي فعمو، األكاديمي لمباحث يحؽ ال ما فيذا !المسبؽ الموقؼ
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 أثناء باالعتبار المالحظة ىذه أخذ أرجو لذا !اليوـ سمعتو لما مناقضاً  كالماً  سمعت نفسيا،
 . تقريريكـ تحرير

 

  سهيل الناطور: مداخمة 

 سمبية مؤشراتيا بعض في وىي باالتجاىيف، فمسطينية عربية متداخمة تفاعالت ىناؾ
 احتماالت ويوضح ليا يشير يجياالسترات التقرير أف عتقدأو  ،أيضاً  ذلؾ وعكس أحياناً 

 نجد الجديد، الحكـ ظؿّ  في لتونس جديد دستوري نّص  صياغة تطرح عندما مثالً . تطوراتيا
 العدو مقاطعة حوؿ تكراره وطرح ،السابؽ الدستور في كاف اً دبن عارضت أساسية قوى أف

 .النيضة حزب ىي البند إدراج ترفض التي الرئيسية والقوة اإلسرائيمي،
 اإلخواف حركة في يأساس مسؤوؿ وىو ،العرياف الدكتور يطرح فجأة مصر في ،كذلؾ
 ودوف غريب، توقيت وفي مناسبة أي دوف العربية، لمبالد الييود عودة إلى الدعوة ،المسمميف

 ربطيا عدـ ثـ اإلسرائيمي، االحتالؿ أـ الييود حوؿ لدينا مشكمة ىناؾ وكأفّ  ،لطرحيا دافع
 عودة حؽّ  بتنفيذ اإلسرائيمي بااللتزاـ لربطيا إشارة دوف ثـ ،"دولةال ييودية" مسألة رفضب

 .0491 سنة في فمسطيف في وممتمكاتيـ بيوتيـ إلى الالجئيف
 ؟حقوقيـ يحفظ بشكؿ لمفمسطينييف اعتبار دوف سمباً  يزداد العربي لمتأثير مؤشر ذلؾ ىؿ

 أي فإف ولذلؾ يني،الفمسط لمشعب وحيدو  شرعي كممثؿ ؼ.ت.ـ ىو تاريخياً  كسبناه فما
  .يرفض أف يجب ،ودولياً  عربياً و  قميمياً إ بو المعترؼ الحؽ ىذا عمى سمبي تأثير

 الستعادة الدفع مف بدالً  غزة، في حماس بقيادة اعتراؼ كسياسة المسؤوليف زياراتإف 
 الذي ،حماس حؽّ  مقابؿ رفضو، يجب وىذا االنفصاؿ، نحو اً ر يخط اً اتجاى يكرس الوحدة،
 األمريكية المتحدة الواليات الئحة عف اسميا بنزع نضالية حركة لكؿّ  يحفظ أف يجب

 أف يجب لذلؾ ؛باإلرىاب اتياـ تكريس وليس ،فمسطيف لتحرير مناضمة حركة فيذه ،لإلرىاب
 عبر زيارات رسمية مراعية لمبدأ وحدانية تمثيؿ الشعب الفمسطيني. الدعـ يكوف

لحمالت إعالمية عربية، تتيـ حماس بتمقي  لننظر لمتمويؿ العربي الذي بات، وفقاً 
المالييف لتقوـ بحماية النظاـ اإلخواني في مصر عبر مقاتمييا، وىناؾ اتيامات واضحة بأف 

النظاـ  وفريؽ آخر حمؿ السالح ضدّ  ،فريقًا فمسطينيًا حمؿ السالح مع النظاـ السوري
 ة ليس ليا ممثؿ موحد.السوري بما يجعؿ الفمسطينييف، خاصة الالجئيف أجزاء متناثر 
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 صالح محسن مداخمة: 

 جمعة محمد بو تحدث ما: جميعيال الوقت يتسنى ال ربما المالحظات مف مجموعة لدي 
 الضغط في حماس مع لعالقتيما وتركيا مصر استثمار مف تخوؼ عف الديف نور ومحمد
 سؤاؿ يوجد ىنا ،والدولي العربي الوضع مع والتكيؼ التسوية، مسار مف االقتراب في عمييا

 فيناؾ؟ بالفعؿ ارتفع السقؼ وأف العالقات، ىذه إلى يجابيإ بشكؿ ننظر ال لماذا أكاديمي:
 الخارجية وزيرة قبؿ مف ،2111 سنة في مصر مف غزة عمى الحرب تعمف فأ بيف كبير فرؽ
 خيرةاأل الحرب ىذه في حصؿ ما وبيف المصري، الخارجية ووزير ليفني تسيبي سرائيميةاإل
 سميماف عمر تيديدات بيف التفريؽ وكذلؾ غزة، المصري الوزراء رئيس زار حيث أشير، ؿقب

 وبيف ،2114 /2111 حرب أثناء في حماس عمى اليائمة وضغوطاتيا المصرية، والقيادة
 نوفمبر/ الثاني تشريف في الحرب إليقاؼ ،وشروطيا حماس لمطالب وتركيا مصر تبني

 الدعـ مف لمزيد ضمانة يشكؿ ومصر تركيا في عبيالش الدعـ في التصاعد إف .2102
 .والتنازالت التسوية لمشاريع جرىا أو المقاومة إضعاؼ مف األنظمة ومنع لمقضية،

 .ضاغطة وليست داعمة وبيئة ،ختمؼم سقؼ عف يعبر موقؼ ىو المصري فالموقؼ
 الرئيس فأ حماس مف قيادات عف ُنقؿ. مصر مف ليا واستجيب اً شروط وضعت حماس

( الصواريخ حماس لتوقؼ تضغط كانت مريكاأو ) االمريكي الرئيس مع اتصالو في المصري
 فإ كمية مراجعة محطّ  ستكوف مريكاأو  مصر بيف العالقات فإ ألوباما المصري الرئيس قاؿ
 ... .قبؿ مف نشيده لـ موقؼ وىذا العدواف، وقؼ عمى وتعمؿ أمريكا تضغط لـ

 القضية لدعـ تركيا في السياسي السقؼ رفع طريؽ ىعم كبيرة ضمانة ىو الشعبي الحراؾ
 فإ ستخسر وتركيا.. فقط حكومية حالة وليس شعبية حالة ىو الحراؾ وىذا... الفمسطينية

 فقط، حكومية وليست شعبية حالة الحالة فيذه .الشعبية الحالة غير مساراً  تأخذ أف حاولت
 بتنسيؽ قامت وايراف وتركيا مصر أف ولو ومصر، وتركيا إيراف شعوب إرادة عف تعبر نماإ

 بتوفير قامت ولو والتقسيـ، الصييوني األمريكي التدخؿ دوف والحؤوؿ الدخوؿ لمنع مشترؾ
 وفي األمة يخدـ جيد إلى األمر سيتحوؿ المنطقة، في حقيقية تنموية لعممية أماف شبكة
 األمة. أعداء لتغذية الجيود تبذؿ أف عف بدالً  ،األمة صالح
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  قر أبو فخرصمداخمة: 

ىو التالي: ما انعكاس االحتماالت  الورقة الغائبة أو السؤاؿ الغائب واألكثر إلحاحاً إف 
 ؟المختمفة لموضع السوري عمى القضية الفمسطينية وعمى الفمسطينييف في سورية

 ىي: بديييةنحف اليوـ أماـ ثالثة احتماالت 
 النظاـ. انييار .1
 بقاء النظاـ. .2

 نيـ النظاـ نفسو.تسوية بيف الالعبيف وم .3
األمر الميـ ىو كيؼ ستنعكس ىذه االحتماالت، أو أي واحد منيا، عمى قضية فمسطيف و 

ويبدو لي أف أخطر ما بدأ يتبمور اآلف ىو استيقاظ الوطنية  ؟وعمى الفمسطينييف في سورية
السورية في حساب اليوية العربية لسورية. فصرنا نسمع مف بعض أطياؼ المعارضة 

ة بأف ىناؾ تسعيف ألؼ موظؼ فمسطيني في الدولة السورية. وصرنا نسمع الفاعمالسورية 
"، وأف سورية المقبمة لف تنفؽ عمى ثالثة شعوب: المبنانيوف يتردد ىو "سورية أوالً  شعاراً  أيضاً 

 والفمسطينيوف واألردنيوف، الذيف يأتوف إلى سورية لممعالجة الطبية وغيرىا.
النظاـ.  الفرصة لالنتقاـ مف الفمسطينييف الذيف يقفوف ضدّ إف أنصار النظاـ يتحّينوف 

الذيف وقفوا إلى جانب النظاـ.  ،وبعض أطراؼ المعارضة يعدوننا باالنتقاـ مف الفمسطينييف
 أي أف االنتقاـ منتظر في حالة انييار النظاـ أو في حالة بقاء النظاـ.
ة، أي عف كيفية مواجية حبذا لو وضعت أفكار عف كيفية مواجية كؿ احتماؿ عمى حد

 يخص الفمسطينييف.االحتماالت السورية في ما 
 

  بركة عميمداخمة : 

 :الديف نور محمد الدكتور الصديؽ إلى موجية مداخمتي
 األزمة مف بالموقؼ واإلسالمية العربية الدوؿ مع حماس حركة عالقات ربط الخطأ مف
 العربية الدوؿ جميع مع وجيدة متوازنة عالقات إلقامة دائماً  تسعى حماس .السورية

 وال تؤمف ال حماس وحركة. الفمسطينية لمقضية الدوؿ ىذه وتأييد دعـ لكسب ،واإلسالمية
 ،فمسطيف محور في يكونوا أف الجميع مف تريد إنما متصارعة، محاور في ةاألمّ  لتقسيـ تعمؿ
 تستغؿ يابأن تتيـ أف حماس حركة ترفض لذلؾ ؛الصييوني العدو مشاريع مواجية وفي
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 تركيا مع عالقاتيا لتحسيف ويالت مف الشقيؽ وبشعبيا ةبسوري حؿّ  وما السورية األزمة
 .الدوؿ مف وغيرىا
. دمشؽ في حماس قيادة كانت عندما وقويت تحسنت تركيا مع حماس عالقة إف

 سنة السجيؿ حجارة وحرب ،2114-2111 الفرقاف حرب في التركي الدور بيف وبالمقارنة
 ،دمشؽ في حماس قيادة كانت عندما ،أكبر التركي الدور كاف األولى الحرب في ،2102
ذا  القيادة مع لممتابعة القاىرة في والتنمية العدالة حزب رئيس نائب التركية القيادة أبقت وا 

 آنذاؾ مستشاره أوفد أردوغاف التركية الحكومة رئيس فإف غزة عمى العدواف لوقؼ المصرية
 ،غزة قطاع عمى الصييوني العدواف فترة طيمة فييا وأقاـ ،دمشؽ لىإ أوغمو داود أحمد. د

 لمتنسيؽ ،السورية القيادة ومع ،دمشؽ في حماس قيادة مع مباشر بشكؿ يتواصؿ وكاف
 .غزة عمى الحرب وقؼ أجؿ مف والتشاور

 
  أسامة حمدانمداخمة: 

دراؾ أف ىذه ال ال بدّ  تحوالت أمر واقع، مف إدراؾ حجـ وطبيعة التحوالت في المنطقة، وا 
 أو الذىاب بو إلى مزيد مف التصعيد. اإلنكارواقع  فيوال يصح التعامؿ معو 

سالمية لصالح ا  قؼ دوؿ عربية و اكشؼ عف تطور في مو ال حرب غزة مفأىـ ما ظير 
 المشروع المقاومة، ومع تأييدنا لضرورة مطالبة ىذه الدوؿ بمزيد مف الدعـ، لكف ىذا يجب أ

أو أف حماس ستضؿ طريؽ  ،المقاومة ءنياإاـ ىذه الدوؿ بأنيا تحاوؿ التي يدفع أيضاً 
 مف ىذه الدوؿ. أماـ ىذه المسألة ال بّد مف تسجيؿ النقاط التالية: المقاومة ألنيا تمقت دعماً 

في تشكيؿ شبكة  أسيـالموقؼ المصري والتركي والقطري إباف العدواف اإلسرائيمي  .1
وىذا أمر ال بّد مف إدراكو  ،ا مع الكياف الصييونيأماف إقميمية لممقاومة في مواجيتي

 بشكؿ واضح وجمّي.

 يتيح لكؿّ  ،واسعاً  محور المقاومة ليس مسألة احتكارية، بؿ المطموب أف تكوف إطاراً  .2
 فيو. راغب أو قادر عمى دعـ المقاومة أف يكوف شريكاً 

. 2102و 2118بيف عدواني  في تفاصيؿ المواقؼ، كاف الموقؼ المصري فارقاً  .3
وىي تقؼ  ،خارجية الكياف آنذاؾ تسيبي ليفني مف القاىرة ةفاألوؿ أعمنت عنو وزير 

 إلى جانب وزير الخارجية المصري.
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إلى فتح  2111عاـ  اإلنسانيأشكاؿ الدعـ  غالؽ معبر رفح أماـ كؿّ إوبيف استمرار 
ي موقؼ عبر ىذا المعبر وخالؿ الحرب ف ،لممعبر وزيارات سياسية مصرية وعربية ودولية

 .تضامف لـ تعرؼ غزة لو مثيالً 
إلى دور يتفيـ ويتقبؿ مواقؼ واحتياجات  2111وبيف دور ضاغط عمى المقاومة عاـ 

 .2102المقاومة ويدعميا في عاـ 
والدولية بتصعيد دعمو لقضية فمسطيف أمر  اإلقميميةإف مطالبة أّي طرؼ في البيئة  .4

حؽ في الحكـ عمى ىذه األطراؼ التي مطموب وال بّد منو، لكنو ال يعطي أصحابو ال
 منيا. اإلقميميةتعيش مرحمة انتقالية وبالذات 

 :والخالصة
البيئة الدولية لف تكوف قادرة عمى تحقيؽ تحوؿ جذري في مسار الصراع لجية إنجاز 

ليست قادرة عمى الوصوؿ إلى مستوى تبني مشروع التحرير  اإلقميميةتسوية، كما أف البيئة 
 ظروفيا الراىنة. الفمسطيني في

عادة بناء العالقات  األطراؼإعادة تقييـ أدوار  فإف المطموب فمسطينياً  ،وعميو الدولية وا 
وأولوّياتيا عمى ىذا األساس. وبيذا المعنى فال بّد مف المثابرة عمى المستوى اإلقميمي لبقاء 

 فرص الفعؿ لصالح المقاومة والتحرير وقضية فمسطيف في اتجاه متصاعد.
مميوف دوالر لحماية الرئيس المصري ولـ  251األخ سييؿ أف حماس طمبت فيـ  كيؼ

 ؟يقرأ النفي الصادر عف حكومة حماس ومف الرئاسة المصرية
 

 الردود عمى المداخالت:
 جمعة محمد: 

 لمنشاط منسؽ مف أكثر يكف لـ غزة عمى العدواف خالؿ المصري الموقؼ صعيد عمى 
 يقطع ال حدث ما جعؿ لغزة الوزراء رئيس لزيارة عالميةاإل ةالتغطي لكف ،والدولي قميمياإل
 سياسي نظاـ يأ قدرة باالعتبار خذاأل ويجب وحماس، "إسرائيؿ" بيف كوسيط مصر دور بيف
 .الحجـ ىذا مف السياسة ضغوط أماـ منكشفاً  يكوف أال غيرىـ، أـ خوافاإل كاف سواء جديد

 ما وىو ،داخمي سياسي توافؽ ىناؾ يكوف أف الديموقراطي التحوؿ يتـ حتى الثورة تتطمب
 العربي الربيع .المواقؼ كؿّ  لعرض الوقت يسعفني لـ ةسوري يخص فيما. حقيقة يحدث لـ
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 مف أليس معنى بأي لكف حساب، لؼأ لو تعمؿ صارت نظمةاأل كوف قيمتو لمشعب عادأ
 العوامؿ مف وغيرىا منياأل واالنفالت االقتصادية العوامؿ بتأثير الثورة تعثر يكوف فأ الممكف
 اإلخوة. حدأ عنو تكمـ الذي اإلعالمي االنفالت ،وأيضاً  ؟...األنظمة ليا تعمؿ التي المؤثرة
" مصر؟ في الفمسطينيوف يفعؿ ماذا" بصراحة مستفز عنوانو برنامج إلى دعيت ةمر 

 ذلؾ؟ وسيوظؼ فالف؟ ىو يتكمـ مف أف عمى مراأل سيوضع وىؿ ذىبأ ىؿ وترددت
 في األمور نضع فأ عمينا لذا اطالع، لدييـ ليس ومف العامة يضمؿ اإلعالمي تفاالنفال
 لكف العرياف، عصاـ تصريحات بخصوص حدأ باسـ متحدثاً  لست أنا موضوعي، سياؽ
 مف ىـ مف الييود مف فأ ومعروؼ ،الييود عف بموضوعية التحدث أراد النية، حسف الرجؿ
 السياسية الخبرة ضعؼ ربما معيـ، مناورة في اجعاً ن يكوف قد ذلؾ أف منو ظناً  عربية، أصوؿ

 أمر الرجؿ نوايا في نشكؾ فأ لكف التصريحات، ىذه في يقع جعمو المعمومات في نقص وأ
 .صائباً  ليس
 
 :محمد نور الدين 

حسب  ،ال يمكف قراءة الموقؼ التركي مف القضية خارج فيـ الدور التركي في المنطقة
. نحف "إسرائيؿ"ذلؾ عمى الموقؼ التركي ومف العالقة مع طبيعة ىذا الدور كاف ينعكس 

 والثانية بعد األزمة. ،واحدة قبؿ األزمة السورية ،نحف أماـ تركيتيفدة، لسنا أماـ تركيا واح
منعكس بتقارير مركز الزيتونة. فمسطيف كانت ضرورة  وىذا ،زمة الكؿ يعرفياتركيا قبؿ األ

تحولت تركيا إلى بمد محيط باألعداء ولدييا  ًا،مشيد منقمبوجدنا ال ،لتركيا مع األزمة السورية
 ناتج مف سببيف:سياسة صفر جيراف. تركيا نفسيا ىي التي انقمبت وذلؾ 

وغمو "شرؽ أوعبر عنو  ،معكوؼ عمى صبغة دينية صاؼ   بتركيامشروع خاص  .1
فرصة في أف تكوف لوحدىا تدير المنطقة وليست شريكة بإدارة  ،أوسط جديد"

 ة.المنطق

ولكف النظاـ السوري  ،مف أجؿ ذلؾ تركيا سعت بكؿ الوسائؿ لموصوؿ إلى أىدافيا .2
تركيا أصبحت  ولكف تركيا استخدمت أساليب لموصوؿ إلى أىدافيا. ،لـ يسقط بعد

 ،"إسرائيؿ"أكثر ارتيانا لمعالـ العربي. استحضروا دروع لحماية األمف القومي في 
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نحف نخشى أف نجد حركة المقاومة تقترب  كيا.الوجو الغربي األطمسي المتزايد لتر و 
 أكثر لمموقؼ األطمسي لتركيا.

 
 :رد من أسامة حمدان 

"حماس ليست ورقة بيد أحد لـ تكف ولف تكوف". ىي مشروع األمة والرجاء العودة إلى 
 نص كممة خالد مشعؿ بالمغة العربية وليس ما كتب بالتركي.

 
 العتريسي طالل : 

 ،المذىبي التحريض مشكمة حماس حمؿأ ال أنا حمداف، أسامة ذاألستا لكالـ بالنسبة
 أف جؿأ مف ،ذلؾ في تستطيع ما كؿّ  تبذؿ فأو  التقارب بوابة تكوف أف بأف معنية ولكنيا
 ينكر أف يستطيع أحد وال ُقسـ فالسوداف ،وىماً  ليس التقسيـ وحتى وقضيتيا، فمسطيف تحمي

 جداً  تضخـ أف ال جدي بشكؿ توضع فأ يجب سيـالتق مف والمخاوؼ ثانية، تقسيمو احتمالية
 .وفتي أف وال


