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2021فبرایر7
تصاعد عنف المستوطنین اإلسرائیلیین بحق الفلسطینیین في ظل تنامي مشروع االستیطان اإلسرائیلي

وسط مناخ من اإلفالت المؤسسي من العقاب
مةمتواصلةظاھرةالفلسطینیینالمواطنینبحقاإلسرائیلیینالمستوطنینعنفیشكل فيومتفاقمةوُمنظَّ

المشروعوتوسیعأراضیھم،منالفلسطینیینالمواطنینطردباألساسوتستھدفذاتھ؛التوقیت
بالذخیرةوالتھدیدالحجارةوإلقاءوالضربالقتلبینتتراوحاعتداءاتظلوفياإلسرائیلي.االستیطاني

وتخریبالرزقمصادرإلىالوصولومنعالطبیعیةالمواردونھبالزراعیةاألراضيوإحراقالحیة
تصبح سالمة الفلسطینیین مھددة على الدوام.الممتلكات؛ 2

السنواتفيالمستوطنینھجماتتصاعدعلىالضوءالمتحدةاألممخبراءسلط،2021أبریل14في
لالستیالءاألولالمقامفيومصممأیدیولوجیة،«بدوافعمدعومالمستوطنینعنفأنمؤكدیناألخیرة،

3على األرض، وكذا لترویع الفلسطینیین وإرھابھم؛ [...] لجعل حیاة الفلسطینیین الیومیة غیر محتملة».

الفصل العنصري والمستوطنات االستعماریة واإلفالت من العقاب كأسباب جذریة لعنف المستوطنین
الشعببحقالعنصریینوالقمعللھیمنةاإلسرائیليالمؤسسيالنظامنتاجھوالمستوطنینعنف

علىوالحفاظقسًراالفلسطینیینلتھجیرالھادفةالقسریةالبیئةخاللمنالعنفھذاوُیمارسالفلسطیني.
وإحجامالقانون،إنفاذفيالمنھجيإسرائیلفشلبسببالمستوطنینھجماتُتعززكماالیھودي.التفوق

لحرمانیؤديالذياألمرالمعتدین؛للمستوطنینفعالةومحاكماتتحقیقاتإجراءعنالمؤسسات
مناسًبامناخویخلقیوفروبالتاليالھجمات،ھذهلمثلالفعالةالقانونیةاالنتصافسبلمنالفلسطینیین 4

5المحمیین،السكانوسالمةأمنبضماناحتالل،كسلطةملزمة،إسرائیلأنورغمالعقاب.منلإلفالت

بدورھاتھاجمالمستوطنین،ھجماتأثناءحاضرةتكونماغالًباالتياإلسرائیلي،الجیشقواتأنإال
6الفلسطینیین بشكل نشط.

.1رقمالھامشأنظر6

274ص،1958جنیف،األحمر،للصلیبالدولیةاللجنةالحرب،وقتالمدنیینبحمایةالمتعلقةالرابعةجنیفاتفاقیةتعلیق:بیكتیت،سیمونجان5
.1907لعامالھايالئحةمن43المادة؛283-

.1966دیسمبر16والسیاسیة،المدنیةبالحقوقالخاصالدوليالعھدمن)3(2المادة4

األمم المتحدة، المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان، «إسرائیل/األراضي الفلسطینیة المحتلة: خبراء األمم المتحدة یحذرون من تصاعد عنف3
المستوطنین في األرض الفلسطینیة المحتلة، في ظل إفالت من العقاب»،

https://news.un.org/ar/story/2021/04/1074442

،2021فبرایر17یتسھار»،مستوطنةفيالعنفتصاعدحولالمتحدةلألممالخاصةلإلجراءاتعاجًالنداًءترسل«الحقالحق،2
https://www.alhaq.org/advocacy/17913.html

مركز المیزان لحقوق اإلنسان ، المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان ، مركز حقوق اإلنسان والمشاركة الدیمقراطیة "شمس" ، المبادرة الفلسطینیة1
لتعزیز الحوار العالمي والدیمقراطیة (مفتاح) ، مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان ، مركز المرأة للمساعدة القانونیة االستشارة ، التحالف الدولي

للموئل. شبكة المنظمات غیر الحكومیة الفلسطینیة ، مؤسسة الضمیر لدعم األسیر وحقوق اإلنسان ، الحركة العالمیة للدفاع عن األطفال - منظمة
الدفاع عن األطفال - فلسطین ، مركز القدس للمساعدة القانونیة وحقوق اإلنسان ، مؤسسة الضمیر لحقوق اإلنسان ، مركز رام هللا لدراسات حقوق

اإلنسان ، حریات - مركز الدفاع عن الحریات الحقوق المدنیة ، الھیئة المستقلة لحقوق اإلنسان، معھد مواطن للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان ، االئتالف
المدني لحقوق الفلسطینیین في القدس ، مركز العمل المجتمعي / جامعة القدس.

https://news.un.org/ar/story/2021/04/1074442
https://www.alhaq.org/advocacy/17913.html


300حواليإنشاءفمعالمستوطنین؛عنففيمباشربشكلاإلسرائیلياالستیطانمشروعویتسبب
المستوطناتخلقتقانوني،غیربشكلمستوطن680.000منأكثرونقلشرعیة،غیرمستوطنة 7

والمجتمعاألراضيوتفتیتمصادرةبینھامنالفلسطینیین،لحقوقمتعددةانتھاكاتاإلسرائیلیة
الدائمةالسیادةذلكفيبماالمصیر،تقریرفيللتصرفالقابلغیرحقھممنوحرمانھمالفلسطینیین،

والمتواصلالكاملدعمھاعنوتكراًرامراًرااإلسرائیلیةالحكومةأعربتكماالطبیعیة.المواردعلى
بشكلمسئولةیجعلھاالذياألمرالشرقیة،القدسذلكفيبماالغربیة،الضفةفياالستیطانيللتوسع 8

االعتداءالمستوطنونیستخدمذلك،علىعالوًةالمستوطنین.ھجماتتسببھالذيالضررعنمباشر
9على الفلسطینیین كوسیلة للضغط على حكومتھم للسماح بالتصریح وتوسیع المستوطنات.

الحاالت المفزعة األخیرة لھجمات المستوطنین
مستویات2021عامشھدإذمتصاعدة؛وبكثافةمنھجيبشكلالفلسطینیینالمستوطنونیستھدف
الفلسطینیینبحقالعنیفاإلسرائیليالقمعظلفيتزایدتالتيالمستوطنین،عنفمنمقلقةوأشكال

وأثناءالمستوطنون.ینتھجھاالتيالثمن،دفعسیاسةإطارفيالُمنفَّذةوالھجماتالوحدة،انتفاضةأثناء
مھاجمینللعرب»،«الموتیھتفونوھمالقدسفيالمستوطنونسارالماضي،مایوفيالوحدةانتفاضة

استفزالتھجیر،تھدیدوتحتجراح،الشیخحيوفيبالحجارة.والمنازلوالحافالتالفلسطینیین 10

المواطنین،علىالناروإطالقالفلفلغازباستخدامفلسطینیین،معتصمینمسلح،بعضھممستوطنون،
اإلسرائیلیینللمستوطنیناإلسرائیليالجیشقواتوسمحتاإلسرائیلي.الجیشقواتحمایةتحت 11

10وفيحمایتھا.تحتھمالذینالفلسطینیین،لمھاجمةإلسرائیلبالدخولالغربیةالضفةمنالقادمین 12

یدعلىعاًما،32العمرمنالبالغحسونة،موسىاإلسرائیلي،الفلسطینيالمواطنقُتل،2021مایو
بھم،مشتبھمستوطنینأربعةاإلسرائیلیةالشرطةاعتقلتذلك،وإثرمظاھرة.أثناءإسرائیليمستوطن 13

2021.14مایو13فيبكفالةجمیًعاعنھمتفرجأنقبل

،2021مایو13بكفالة»،اللدفيلعربقاتلنارإطالقحادثفياعتقالھمتمبھممشتبھیھود4سراح«إطالقإسرائیل،أوفتایمز14
https://www.timesofisrael.com/4-jewish-suspects-held-over-fatal-shooting-of-arab-in-lod-are-released-on-bail/

،2021أیار16اللد»،فيالمدنيالطوارئإعالنبإلغاءتطالب«عدالةعدالة،13
https://www.adalah.org/en/content/view/10326

،2021مایو972،13+مجلةالفلسطینیین»،المواطنینضدالمستوطنینمعاإلسرائیلیةالشرطةتتواطأ«كیفزیف،أورین12
https://www.972mag.com/israel-police-settlers-lyd/

،2021مایو12الفلسطینیین»،بحقالھجماتتصاعدحولالمتحدةلألممالخاصةلإلجراءاتعاجل«نداءالحق،11

،2021أبریل23موندویس،القدس»،فيعنفلیلةفيللعرب»«الموتیھتفونإسرائیلیون«متظاھرونباتیل،یوما10
https://mondoweiss-net.translate.goog/2021/04/israeli-mobs-chant-death-to-arabs-in-night-of-violence-in-jer
usalem?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=op,wapp

،2022ینایر972،3+مجلةالیھودي»،للتطرفرمًزاتصبحإخالؤھاتم«مستوطنةزیف،أورین9
https://www.972mag.com/homesh-outpost-burqa-settlers/

،2021یونیو13األناضول،وكالةالمناطق»،كلفياالستیطانستدعمالجدیدةالحكومة«بینیت:عموري،سعید8
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D8%A8%D9%8A%
D9%86%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8
%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%
A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%8
4%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82/2272464

،2021یولیو9المتحدة»،األممخبیرحسبحرب،كجرائماإلسرائیلیةالمستوطناتتصنیف«یجباإلنسان،لحقوقالسامیةالمفوضیة7
https://aohr.org.uk/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84
%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D
8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84/

https://www.timesofisrael.com/4-jewish-suspects-held-over-fatal-shooting-of-arab-in-lod-are-released-on-bail/
https://www.adalah.org/en/content/view/10326
https://www.972mag.com/israel-police-settlers-lyd/
https://mondoweiss-net.translate.goog/2021/04/israeli-mobs-chant-death-to-arabs-in-night-of-violence-in-jerusalem?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=op,wapp
https://mondoweiss-net.translate.goog/2021/04/israeli-mobs-chant-death-to-arabs-in-night-of-violence-in-jerusalem?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=op,wapp
https://www.972mag.com/homesh-outpost-burqa-settlers/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82/2272464
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82/2272464
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82/2272464
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82/2272464
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82/2272464
https://aohr.org.uk/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84/
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االستیطانیةإیفیاتاربؤرةوأنشأواللفلسطینیین،العنیفالقمعالمستوطنوناستغل،2021مایو3وفي
الفلسطینییناإلسرائیليالجیشقواتقمعتتفكیكھا،منوبدًالنابلس.شرقجنوبالصبیح،جبلعلى 15

سبتمبروفي.4508وجرحثمانیةمقتلعنأسفرالذياألمرعنیف،بشكلإنشائھاالمحتجین 16

عشراتإصابةعنأسفرالذياألمرالخلیل،جنوبيالمفرقخربةبلدةالمستوطنونھاجم،2021
اإلسرائیليالجیشقواتأطلقتالمقابل،فيرأسھ.فيسنوات4العمرمنیبلغطفلبینھمالفلسطینیین،

17الغاز المسیل للدموع والقنابل الصوتیة باتجاه الفلسطینیین.

سیاسةإطارفيانتقامي،فعلكردالفلسطینیینبحقاعتداءاتھمیكثفونالمستوطنینأنبالذكر،جدیر
16فيمشتبھینفلسطینیینیدعلىدیمینتمانیھوداالمستوطنمقتلفمنذینتھجونھا.التيالثمندفع

بنابلس.المحیطةالقرىفيخاصبشكلالفلسطینیین،بحقالھجماتتصاعدت،2021دیسمبر 18

قطعكذاومقابرھم.ومركباتھمومنازلھمالفلسطینیینعلىالجسدیةالھجماتاالعتداءاتوتتضمن
خضیر،عاصمبینھممارة،فلسطینیةسیاراتوھاجمواهللا،نابلس/رامطریقمنأجزاءالمستوطنون
الذي أوضح:

والعصيالحجارةیحملونإسرائیلًیامستوطًنا20حواليرأیتنابلس،منهللارامإلىعودتي«أثناء
الخلفيالبابزجاجكسرفيتسببمماالسیارة،مناألیسرالجانبعلىالحجارةقذفواالخشبیة.
القیادةواصلتلذامني،یقتربالموتورأیتبالذعر،أصابنيمابسیارتي؛أحاطوابعدھااألیسر.

ومركباتسیارتيرشقواآخرینمستوطنین10ھناككانتجاوزتھم،بعدماالمستوطنین.وتجاوزت
عمره،مناألربعینیاتفيمستوطًنا،وجدتالحاجز،منمروريبمجردبالحجارة.أخرىفلسطینیة

وإصابةالسیارةداخلالزجاجلتحطمأدىمااألمامي،الزجاجعلىوألقاهیدیھ،بكلتاكبیًراحجًرایحمل
أكنلمالحادثة،ھذهوبعدإسرائیلي.شیكل3000األضرارإصالحكلفنيوجسدي.ووجھيصدري

19قادًرا على المشي».

عشوائيبشكلالناروفتحواوقریوت،برقةقریتيالمستوطنینعشراتداھمالتالیة،األیاممدارعلى
20منازلھم.وتضررالجرحى،منالعدیدإصابةعنأسفرمافلسطینیة،ممتلكاتوأحرقواسكانھا،على

منبالقربمستوطن10.000تجمعحینما،2021دیسمبر23فيالثمندفععملیاتوتواصلت
مداخلأغلقتالتياإلسرائیلي،الجیشقواتحمایةوتحتبرقة،قریةشمالحومش،مستوطنة 21

اقتحمالحقوقتوفيالفلسطینیین.باتجاهالمطاطيوالرصاصللدموعالمسیلالغازوأطلقتالقریة، 22

شواھدوحطمواالمواطنین،علىواعتدوا،بالحجارةالمواطنینمنازلورشقوابرقة،قریةالمستوطنون
المستوطنونیھاجمناما«دائًماقال:الذيالسكان،أحدتعبیرحدعلىسابقة،تلكوتعدالقبور.

،2021دیسمبر24المحتلة»،الغربیةالضفةفيقریةیھاجمونإسرائیلیون«مستوطنونالجزیرة،22
https://www.aljazeera.com/news/2021/12/24/israeli-settlers-attack-village-in-occupied-west-bank

2021دیسمبر23الغربیة»،الضفةفيللمستوطنینمؤیدةمسیرةبعدللھجومیتعرضون«فلسطینیونشیزاف،ھاجار21
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-thousands-march-near-west-bank-outpost-against-plans-to-d
emolish-yeshiva-1.10489989?lts=1641306526480

،2021دیسمبر18اإلسرائیلیین»،المستوطنینھجماتمنمؤلمةموجةتشھدالمحتلةالغربیة«الضفةمونیتور،ایستمیدل20
https://www.middleeastmonitor.com/20211218-occupied-west-bank-witnesses-painful-wave-of-israels-settler-
attacks/

،2021دیسمبر17بنابلس»،وبلداتقرىعلىللمستوطنینھجماتفيممتلكاتوتضررمواطنین«إصابةووفا،
https://wafa.ps/Pages/Details/38060

هللا.رامسكانمن،31خضیر،شوكتعاصم،2021دیسمبر20بتاریخ/أ568الحق-شھادة19

،2021دیسمبر24المحتلة»،الغربیةالضفةفيقریةیھاجمونإسرائیلیون«مستوطنونالجزیرة،18
https://www.aljazeera.com/news/2021/12/24/israeli-settlers-attack-village-in-occupied-west-bank

دورا.التوانة،بلدةمن،32رباعي،فھميروضة،2021سبتمبر28بتاریخ/أ،370شھادةالحق،17
.14رقمھامشانظر،2021أكتوبر29حتىاألرقام16

الحق، «نداء عاجل مشترك لإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة بشأن القمع اإلسرائیلي للمقاومة الفلسطینیة ضد التوسع االستیطاني في جبل15
،2021نوفمبر6صبیح»،

https://www.alhaq.org/advocacy/19173.html

https://www.aljazeera.com/news/2021/12/24/israeli-settlers-attack-village-in-occupied-west-bank
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https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-thousands-march-near-west-bank-outpost-against-plans-to-demolish-yeshiva-1.10489989?lts=1641306526480
https://www.middleeastmonitor.com/20211218-occupied-west-bank-witnesses-painful-wave-of-israels-settler-attacks/
https://www.middleeastmonitor.com/20211218-occupied-west-bank-witnesses-painful-wave-of-israels-settler-attacks/
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لمنطقةالوصولعلىالمستوطنونفیھایجرؤالتياألولىالمرةھيھذهلكنممتلكاتنا،ویھاجمون
23سكنیة في وسط القریة [برقة]، ومھاجمة منزلنا ومنازل السكان اآلخرین».

للشرطةتابعةشاحنةقیادتھأثناءالھذالین،سلیمانالشیخإسرائیليمستوطندھس،2022ینایر5وفي
الفلسطینیةالمقاومةرموزأحدوھوعاًما،66سلیمانالشیخویبلغخاص.بشكلمعھمتعاقدإسرائیلیة،

یصلقدمااألقل،علىأمتار7لمسافةالشاحنةتحتالھذالینجّروتمالخلیل،جنوبيالخیرأمقریةمن
24بجراحھ.متأثًراالھذالینتوفي،2022ینایر17فيالحًقا،العمد.القتلجریمةحد

التوصیات:
في ضوء ما سبق، ندعو الدول األعضاء إلى:

االعتراف بعنف المستوطنین الذي ُیماَرس في بیئة قسریة، كوسیلة للحفاظ على نظام الفصل.1
العنصري اإلسرائیلي بحق الشعب الفلسطیني ككل؛

دعوة إسرائیل لتفكیك جمیع المستوطنات القائمة وبنیتھا التحتیة، وسحب المستوطنین.2
اإلسرائیلیین، وضمان حمایة الفلسطینیین، بما في ذلك من خالل ضمان إنفاذ القانون

اإلسرائیلي الحقیقي والتحقیق في عنف المستوطنین، وتمكین الضحایا من الوصول للعدالة
وسبل االنتصاف الفعالة؛

اتخاذ إجراءات فوریة ضد المشروع االستیطاني اإلسرائیلي، بما في ذلك فرض عقوبات.3
على إسرائیل، وفرض حظر على واردات المستوطنات ودعم قاعدة بیانات األمم المتحدة

للشركات التجاریة المتورطة في المستوطنات؛
التعاون مع لجنة التحقیق للوقوف على األسباب الجذریة الكامنة وراء التمییز والقمع.4

المنھجي في فلسطین التاریخیة، وضمان تمویلھا الكافي؛
جریمةارتكابذلكفيبمافلسطین،فيالوضعبشأنالدولیةالجنائیةالمحكمةتحقیقدعم.5

الفصل العنصري.

توثیق الحق.24
نابلس.البرقة،سكانمن،56صالح،محمدعرفات،2021دیسمبر29بتاریخ/أ579شھادةالحق،23


