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طـبزت مزال
رازن وبأ رخص قيدصلا ىلإ
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رازن وبا رخص

طبزت مزال

 هــنا ، حاتفــنالاو راوحــلا لــجر وــه املثــم ، يواحتفــلا لؤافتــلا لــجر وــه
 "طـبزـت مزال"  ريــثألا ِهبقــل يــف ةداعــلا يــه امــك وأ ، رازــن وــبأ رــخص
 ًاــناونــع  اهــناونــع بــهذ يتــلاو ةليمــجلاو ةرــثؤــملا هــتديصقــل ناونعــلا كــلذ
 رارمتــساــب ةدنتــسملا نيــيوحتفلــل ةــيركفــلا ةئيبلــلو لاضنــلا ةلــحرــملو حتفــل
 ىـــلإ دنتـــسملاو يملعـــلاو سوردـــملا لؤافتـــلا "طــبزــت مزال" لؤافـــت ىلـــع
 ةنســــــح فورــــــظ ىــــــلإ ةيــــــتاؤــــــملا ريــــــغو ةئيســــــلا فورظــــــلا رييغــــــتو لمعــــــلا
. ةيتاؤمو

 ةـــــسايســـــلاو ةـــــفاقثـــــلا نيـــــب جوازـــــملاو لوؤســـــملا فقثـــــملا رازـــــن وـــــبأ رـــــخص
 حتــف ميلــقإ ةريســم دــئاــق وــهو كولــسلاو يــعوــلا نيــب اــم مــئادــلا طــبارــلاو
 ةلــــغاــــشو ايــــندــــلا ةئــــلاــــم ةينيطــــسلفلا ةروثــــلا تــــناــــك اــــمدنــــع نانبــــل يــــف
 ءاطعـلا يـهو   سانـلا يـه ةروثـلا نأً انـمؤـمً ايبعـش ًءادأ دوقـي ، سانـلا
 ىـــلإ زاحـــناـــف ناســـنإلاـــب نـــمآ لـــجر نيينيطـــسلفو نييـــنانبـــل نـــم نيـــيالملـــل
 نــمآو .. ًءامتــناوً اراســم ةــيرــحلا ىــلإ زاحــناــف ةــلادعــلاــب نــمآو ، ةروثــلا
 يمتنـــملا لامـــجلا فورـــح نـــم اهفصـــي ةديصقـــلا ىـــلإ زاحـــناـــف يـــعوـــلاـــب
 لكـــــب ةينيطـــــسلفلا ةروثـــــلا اوعنـــــص نـــــيذـــــلا ةـــــبالغـــــلا ىـــــلاو سانـــــلا ىـــــلإ
. اهروضحو اهلامجو اهناوفنع

 رازــــــن يــــــبأ نــــــع نآلا بتــــــكا اذاــــــمل لءاستــــــي وأ ضعبــــــلا ينــــــلأســــــي دــــــقو
 انـنأ نآلا رعـشا يـنأل .. لوـقأو .. دـئاقـلاو لـضانـملا ،رـعاشـلا ، سرافـلا



 رازــــــن يــــــبأ نــــــع نآلا بتــــــكا اذاــــــمل لءاستــــــي وأ ضعبــــــلا ينــــــلأســــــي دــــــقو
 انـنأ نآلا رعـشا يـنأل .. لوـقأو .. دـئاقـلاو لـضانـملا ،رـعاشـلا ، سرافـلا
 لاــــــمآلا نيــــــب لــــــخادتــــــلا كــــــلذــــــلو ، طـــبزـــت مزال لؤافتــــــل جاتحــــــنً اعيمــــــج
 كولـــــسلاو ركفـــــلاو ةيـــــلامـــــجلل زايحـــــنالا نيـــــب قـــــئاقحـــــلا عنـــــصو ةميظعـــــلا
 بولقـلاـب ةيمـحم بعشـلا طـسو نوكـت نال انتـكرـح ديعـُي يذـلا يـلاضنـلا
.ريبكلا رصنلا مودق نم قثاولا ءادألاب

 مزال انــل لوقــت تــنأو ميمــحلا قــيدصــلا اهــيأ .. رازــن اــبأ اــي كلمــجأ اــم
 انفحتـــُت نأ ىضـــم تـــقو يأ نـــم رثـــكأو نآلا تـــنأ بـــلاطـــم مـــكو طــبزــت
 قيـثوـت باـب نـم سيـل  ، ةملـسو قـيرغـلا رـهنلا يتـياور دعـب ةثـلاـث ةـياورـب
 بولـسألاو ةربخـلا نـم ةدافتـسالاو ملعتلـل لـب ، طقـف ةيـناسـنإلا ةـبرـجتلا
.ليمجلا

 مداقــلا ليمــجلا دغلــل باوــبألاو لاــمآلا حتفــن نأ الإ انــل سيــل ، يقــيدــص اــي
.ةرصتنملا نيطسلف نمو

7/3/2007      hassan@jericho-city.org      

mailto:hassan@jericho-city.org

