
 

 

 

 
  

2020 ويام – حماستلاو راوحلل نيرحبلا زكرم  

ماّلسلا صرف  
  انوروك ةحئاج دعب ام



 

 ١ 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 

 ءاّرج مَلاعلا تقحل يتلا ةريطخلا راثآلا مجح مغر     

 مالّسلاب ةّينعملا ثاحبألا زكارم ّنأ ّالإ ،انوروك ةحئاج

 ؛ةحئاجلا هذه تايعادتب ملاعلا لاغشنا نأ ىلإ تتفل

 ،ملاعلاب عازّنلا قطانم نم ٍددع يف اديدج اعقاو تضرف

 ٍتاخانم يف لوخدلا ىلإ تامزألا َفارطأ تعفدو

 تافالخلا ةيوست وأ تاعازّنلا ديمجت نم ةديدج

 ةديدج ٌءاوجأ يهو ،ةّيفاقثلاو ةّيركسعلاو ةّيسايّسلا

 لجأ نم عفّدلا ىلإ ملاعلا يف مالّسلا عاّنُص تعفد

 وأ ِءاهنإ هاّجتاب "انوروك ةلحرم" تارّيغتم رامثتسا

 ،ملاعلا لود يف ةمئاقلا تاعاّرصلل ةّيملّسلا ةجلاعملا

 ىلع زّفحي انوروك نم رخآلا هجولا" نأ ىلإ ادانتسا

 فتاكّتلاو نواعّتلا نم ةديدج ٍةلحرم يف لوخّدلا

 ةرشابملا اهراثآو ةحئاجلا ِةهجاومل يلوّدلاو يميلقإلا

 نم  ٍديدج ٍلكش ىلإ ءوجّللا بّلطتي ام ،ةرشابملا ريغو

 لوّدلا نيب تاقالعلا يف ةّيباجيإلا ةّيسايّسلا ةّيعقاولا

 ُدحأ ديفي ام بسحب ،"ةعراصتملا تاعامجلا نيبو



 

 ٢ 

 هذه بْلق يف نيرحبلا عضي يذلا نيصتخملا ءاربخلا

 .نكمم ٍتقو برقأ يف اهيلكشت ةبولطملا ةلداعملا

 

 انوروك ةهجاومل مالسلا :ةدحتملا ممألا

 

 ىلع ةحئاجلا دوعص ةيادب عم ،م٢٠٢٠ سرام ٢٣ يف     

 ديسلا ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا اعد ؛يملاعلا ىوتسملا

 ىلع ،رانلا قالطإل يملاع فقو ىلإ شيريتوغ وينوطنأ

 ،انوروك ِةهجاومل ةلوذبملا دوهجلا حاجنإ يف ماهسإلا لمأ

 نادلبلا فلتخم يف ةعراصتملا تاعامجلا شيريتوغ اعدو

 كيكشّتلا" رايخ نع ّيلختلاو تاموصخلا ليتف عْزن ىلإ

 ،ةفلتخملا فارطألا ءادعتسا نعو ،)ةقثلا مدع( "مئاّدلا

 ةكرعملا ةرادإ هاجتاب اهزيكرتو تاقاطلا هيجوتو

  .رشبلا حاورأ ظفحو ةّيريصملا

 نوؤشب ةّصتخم زكارم نع ةرداص ريراقت بسحبو     

 لوُّدلا ِتاموكح نم اددع ّنإف ؛ملاعلا يف مالّسلا

 راّنلا قالطإ فقو يف ِلعفلاب تأدب ةحّلسملا تاعامجلاو

 رثكأ كانهو ،ةدحّتملا ممألل ماعلا نيمألا ةوعدل ًةباجتسا



 

 ٣ 

 تلمشو ،يملّسلا هاجتالا اذه يف تطرخنا ةلود ١٤ نم

 اقاهزإ تدهش يتلا ثيدحلا رصعلا يف لوّدلا رثكأ نم ٣

 .ايروسو ناتسناغفأو نميلا يهو ،حاورألل

 

 مالّسلا ىلإ لاقتنالاو بارتحالا فقو

 

 هُّجوتلا اذه ناك اذام نآلا ىّتح مولعملا ريغ نم     

 ؛ملاعلا يف فنعلا ءاهنإو رانلا قالطإ فْقو وحن يملاعلا

 تامزألاو تافالخلا ِةيوست يف اعيرس مهْسُي نأ نكمي

 ام ةعيبط ّنأ الإ ،نادلبلا لخاد ةّيعامتجالاو ةّيسايّسلا

 ىوتسم ُعفري ؛انوروك ةحئاج قايس يف ملاعلا يف يرجي

 بارتحالا ةماّود نع يّدجلا فُّقوتلا ناكمإ يف لامآلا

 اهضرفت يتلا ةديدجلا تابيترتلاب مامتهالاو ،فنعلاو

 ىلع ةعّجشملا لماوعلا رُّفوت عم ،ةّيملاعلا ةحئاجلا

 ئّيهي ٍديدج ٍعقاو ىلإ اهليوحتو بورحلا فْقو ِةلاطتسا

 مالّسلا نم ٍةمئاد ٍةلحرم يف لوخّدلل ةيتاوملا َصرفلا

 ةّيعضو نم لاقتنالا ّنأ الإ .ةّينطولا ةحلاصملا تاّيلمعو

 راوحلا عْضو ىلإ ،ةحئاجلا اهضرفت يتلا "ةندهلا"



 

 ٤ 

 ِدوجو رِيغ نم نمآ رسُيب ىّتأتي ال ؛مالّسلاو ةحلاصملاو

 - ةداعلا يف مكارتم ٍلكشب أّيهتت - ةّيفاضإ تازّفحم

 ةّيفافشو ،خسار ٍناميإو ،ةّيلعف ٍةدارإ ِدوجوب قّلعتت

 نوكي نأ ىلع ،تاعاّرصلاو تامزألا فارطأ نيب ةلدابتم

 لعجي ام اهنيب اميف ةلدابتملا ةقّثلا نم يفكي ام كانه

 يف يرذج لّوحت نع اريبعت هديمجت وأ عازّنلا فْقو نم

 .مئاقلا عاّرصلا عقاو ةرادإ ةقيرط يفو ةقالعلا طمن

 

 ةئجافملا لماوعلا :راّنلا قالطإ فقو

 

 الّوحت ،بلاغلا يف ،راّنلا قالطإ فقوب لوبقلا لّثمي ال     

 ةديدع لماوع كانهف ،ةّينعملا فارطألا ىدل ائجافم

 توص تاكسإل فارطألا هذه عْفد لجأ نم لخادتت

 لماوعلا هذه نيب نم .لدابتملا فنعلا ديمجتو قدانبلا

 ،فارطألا هذه ّملي يذلا فازنتسالا عقاوب لصّتي ام

 عازّنلا نم ةدعاصتم ٍةريتوب رارمتسالا ىلع اهتردق ّلشيو

 ريغ رصنعلا وأ ئجافملا لماعلا لوخد ّنأ الإ .براحّتلاو

 عّجُشت يتلا ةّيضرألا جاضنإ يف مهسُي ةلداعملا يف عّقوتملا



 

 ٥ 

 عوّنلا اذه رّفويو ،عازّنلاو فنعلا فقو رارق ذاّختا ىلع

 اّيريربت "ءاطغ" ؛ةعقوتملا ريغو ةئجافملا لماوعلا نم

 ةوطخ ىلع مادقإلا لجأ نم فارطألا ّلكل الوبقم

 ةّيلاكشإ لخاد مادطصالا نود ةلوليحللو ،ةئدهتلا

 يتلا ةاسأملا مغرو ."ةميزهلا وأ راصتنالا" لوح ىرخأ

 ةحئاجلا هذه ّنأ الإ ،انوروك ةحئاج ءاّرج ملاعلاب تقحل

 هيلع قبطنت "اّيلاثم" الماع لّثمت – رخآلا بناجلا نم –

 عازّنلا فارطأ فعُست يتلا ةئجافملا لماوعلا ةّيصوصخ

 عقاو ىلإ براحّتلا عقاو يّطخت يف عارسإلا ىلع تامزألاو

 .كلذ نم رثكأ وه امو ةندهلاو ةئدهتلا

 

 ةّيناسنإلا ضارغألا :انوروك ببسب راّنلا قالطإ فقو

 

 فقول ٍقاّفتا ىلإ راّنلا قالطإ فْقو ُموهفم ريشي     

 دق ،عازّنلا فارطأ نيب نّيعم ٍتقو يف فنعلا لامعتسا

 ءاهتنال دّدحم خيرات ديدحت عم ٍةريصق ٍةرتفل كلذ نوكي

 فنعلا ءاهنإ ىلإ قافتالا فدهي دقو ،تقؤملا فُّقوتلا

 .فارطألا نيب امامت



 

 ٦ 

 ةديدع ٍبابسأل راّنلا قالطإ فقو قيبطت متيو     

 ،ةدوشنم ٍمالس ةّيلمعب رمألا قّلعتي ام ابلاغو ،ةفلتخمو

 نيب ةقّثلا ءانبو ،فنعلا نم ّدحلا وه فدهلا نوكيو

 ثّدحتلاو سولجلل ءاوجألا ريسيتو ،ةبراحتملا فارطألا

 .ةدحاو ٍةلواط ىلع

 ،راّنلا قالطإ فقو ذيفنتل عئاش رخآ ببس كانهو     

 ءالجإ يف ةدعاسملا ليبق نم .ةّيناسنإلا ضارغألا وهو

 لوصو نيمأت وأ ،افينع الاتق دهشت ٍةقطنم نم نييندملا

 فقو تالاح جردنتو .ةّيبطلا تادعاسملاو ءاذغلا

 .ةئفلا هذه نمض – انوروك ةحئاج دعب – راّنلا قالطإ

 ولسوأ يف مالّسلا ثاحبأ دهعم يف نوثحاب ماق دقو     

)PRIO( ىلع رانلا قالطإ فقو نع تانايب عْمجب 

 نع نالعإلا ّمت هنأ اودجوو ،ةيضاملا اماع نيثالثلا رادم

 نم ٪١٠ يلاوح ناكو .رانلا قالطإل ٍفقو ٢٣٠٠ نم رثكأ

 .يناسنإ ٍضرغب ّتمت تالاحلا هذه

 راّنلا قالطإل افقو ملاعلا دهش ،ةقباّسلا تارتفلا يف     

 تالاحلا هذه نأ الإ ،الوبيا لثم ،ةئبوألاب ٍةلص ىلع

 ىلوألا ةّرملا يه هذهو ،"ادج ةّيلحم" تناك ام ابلاغ



 

 ٧ 

 راّنلا قالطإ فقو نادلبلا نم ُديدعلا اهيف نلُعت يتلا

 .ةئبوألا راشتناب قلعتملا ببّسلا سفنل
 ذنم هنإف ،ولسوأب مالسلا دهعم يثحاب بسحبو     

 فقول ةردابم ١٤ ّتمت م٢٠٢٠ سرام رهش فصتنم

 ىرخأ لود عبس كانهو .ةحئاجلاب قلعتت راّنلا قالطإ

 رثكأ وأ ادحاو افرط نأ الإ ،راّنلا قالطإ فقو اهيف متي مل

 نأ ينعي اّمم ،راّنلا قالطإ فقوب َبلاط نيلعافلا نم

 مل نكلو ،فقوملا تاذ نلعت يكل فارطألل ةوعد كانه

 .هذيفنت متي

 
 ؟مالّسلا ةعانص يف انوروك حجنت له

 
 يتلا ةلماكلا لماوعلا ،اديدحت ،حضاولا ريغ نم     

 ،ليوطلا ىدملا ىلع احجان راّنلا قالطإ فقو لعجت

 لكشب راّنلا قالطإ فقو ّنإف ،كلذ مغرو .مئاد لكشبو

 نم ّدحلا يف لّثمتي ،ةياغلل حضاو فده هل تقؤم

 ،ءابولا ةحفاكم يف حاجّنلا نم عيمجلا نّكمتيل ،فنعلا



 

 ٨ 

 ةيولوأ يه انوروك ةهجاوم يف "ةكرعملا" تحبصأ ثيح

 .ملاعلا يف عيمجلا ىدل

 فقو ةعيبطل ّيحيضوت راطإ مْسر نكمملا نمو     

 فوقولا لالخ نم ،انوروك ةحئاج لظ يف رانلا قالطإ

 .ملاعلا لود نم ددع يف ةلثمألا ضعب ىلع

 فقو تنلعأ يتلا لوّدلا لئاوأ نم نيبلفلا تناك     

 دلبلا اذه يف ناعارص دجوي ناك ثيح .راّنلا قالطإ

 ،يعويّشلا بزحلاو ةموكحلا نيب امهدحأ ،يويسآلا

 ءازجألا يف )ةّيريفكتلا( ةددشتملا تاعامجلا عم رخآلاو

 ىلع قافتالا مت ،لوألا عازّنلا يف .دالبلا نم ةّيبونجلا

 اذه نأ مغرو .ةبراحتملا فارطألا نيب راّنلا قالطإ فقو

 نأ الإ ،ةياغلل اّيفنع اعازن – ةداع – لّثمي ال عازنلا

 صرف نأ امك ،ظوحلم لكشب ضفخنا فنعلا ىوتسم

 راطإ يف عسوأ ازّيح تذخأ ةّيسايسلا ةيوستلا

 .لبقتسملا يف ةّيباجيإلا تالامتحالا

 

 عم فنعلا ىوتسم ضفخنا ،ناتسناغفأ يف    

 ليجست مت دقو ،دالبلا بونج ةّيريفكتلا تاعامجلا



 

 ٩ 

 اذه يف ديعّصلا اذه ىلع دوهعم ريغو ظوحلم عجارت

 تاعازن دهشت يتلا نادلبلا رثكأ نم دعي يذلا دلبلا

 تالواحم ةريخألا ةرتفلا يف تأدب دقو .ملاعلا يف ةيفنع

 ةليوطلا بورحلا لقث نأ الإ ،دالبلا يف مالس ةّيلمع ءدبل

 ةّيلمعلا هذه نم لعجي دالبلا هذه لهاك قهرُي يذلا

 نمو .ةلصاوتم ةيئانثتسا دوهج ىلإ ةجاحبو ةريسي ريغ

 يف تعد ةيناغفألا ةموكحلا نأ ددّصلا اذه يف تفاللا

 ىوتسم ىلع راّنلا قالطإل فقو ىلإ م٢٠٢٠ سرام ١٩

 ةباجتسا نابلاط ةكرح تدبأو ،ءابولا راشتنا عنمل دالبلا

 يف راّنلا قالطإ فقول دادعتسالاب "ةدودحم" ةيباجيإ

 تحت عضخت يتلا قطانملا ىلإ ةحئاجلا لوصو لاح

 .اهترطيس

 

 نع ثّدحتي ولسوأب مالسلا دهعم نإف ،ايروس يف امأ    

 ."م٢٠١١ ماع ذنم مالّسلا تاجرد ىصقأ" دالبلا غولب

 وه راّنلا قالطإ فقول يسيئرلا فدهلا نأ نيح يفو

 ةباثمب نوكي نأ نكمي كلذ نأ الإ ،نييندملا ةدعاسم

 .لاتقلا فقول دادعتسالا ىلع رشؤم



 

 ١٠ 

 

 ةّيعامتجالاو ةّيسايسلا تامزألا :مالّسلا خانم

 

 ةبقارم ؛ملاعلا يف مالّسلا عاّنصل ناكمب ةّيمهألا نم     

 صْحفو ،ملاعلا لودب ةّيلخادلا تاعمتجملا يف يرجي ام

 تالاحو راّنلا قالطإ فقو صوصخب ّتمت يتلا براجتلا

 زيزعتل ةحاتملا صرفلا نم ةدافتسالا لمأ ىلع ،فنعلا

 .كلذ نكمأ امثيح مالّسلاو راوحلا

 يف ءدبلاو ،براجتلا هذه قاطن عيسوت نكمملا نمو     

 نم يناعت يتلا لوّدلا تالاح يف ىرخألا صرفلا تابنتسا

 ىوتسم يف ةّدح ّلقأ ةّيعامتجا وأ ةّيسايس تامزأ

 هيف كش ال اّممف .ةنحاطلا بورحلاو ةّيفنعلا تاعازنلا

 قالطإ فقو ىلإ هجّتي يذلاو ،ملاعلا يف ماعلا خانملا ّنأ

 ،ىرخألا لوّدلا يف شاعملا جازملا ىلع تاساكعنا هل ؛راّنلا

 – عيمجلا دجي ثيح ،تاعامجو بازحأو تاموكح

 ،ترّيغت تاّيولوألا ّنأب – اديدحت انوروك ةأطو تحتو

 تذخأ سانلا مومعل ةّيلحملا عفاوّدلاو تاّيلباقلاو

 ،كرتشملا رطخلاب يعمجلا روعّشلا ِةهجل ةتفال تالّوحت



 

 ١١ 

 ّيعامج نواعتو نماضت دوجول ةعماجلا ةجاحلاو

 يريصم عباط تاذ ةكرعم يهو ،"انوروك" دض يّدصتلل

  .يئانثتساو

 

 يراجلا ىحنملا اذه ىلع ّرشؤت ةديدع ةلثمأ كانهو    

 ةريتو تفقوت ابوروأ يفف ،ملاعلا لود فلتخم يف

 حنجو ،تاموكحلاو بازحألا نيب يسايّسلا كابتشالا

 يمئامح ٍفقوم ىلإ ةدحتملا تايالولا يف نوّيطارقميّدلا

 – ةّيجيلخ لود تدبأ امك ،بمارت دلانود سيئرلا عم

 – تارامإلا ةلودو ةّيدوعسلا ةّيبرعلا ةكلمملا اهنيبو

 زيكرتو ،جيلخلا ةقطنم يف ديعصّتلا ديربتل اتفال اهّجوت

 قايسلا يفو .ةّيملاعلا ةحئاجلا ةهجاومل ةّينطولا تاقاطلا

 قالطإ ىلإ – ةّيبرع اهنيب – ةديدع لود تأجل ،هسفن

 نويسايس مهنيبو ،ءانجّسلا نم ةريبك دادعأ حارس

 هاجتالا اذه يف ةوعد باقعأ يف كلذو ،نوطشانو

 ىلع اديكأت ،ناسنإلا قوقحل ةيماّسلا ةّيضوفملا اهتقلطأ

 .انوروك ببسب ةّيلحملا تاسايّسلا يف يمانتملا لّوحتلا

 



 

 ١٢ 

 انوروك نمز يف مالسلا ةعانص :نيرحبلا

 

 يف رودي اّمع ّيلكلا دهشملا فلتخي ال ،نيرحبلا يف     

 ةحئاج ريثأت تحت مالّسلا صرف رفاوت ةهجل ،ملاعلا لود

 ةّينعملا فارطألا ّلك نإف ،يلمعلا ىوتسملا ىلعو .انوروك

 ،ةقيقحلا هذهل نيكردم اوناك ،دالبلا يف ةّيسايسلا ةمزألاب

 نم ءاوس ،ةفلتخم لئاسوب كلذ نع ريبعّتلا ىرجو

 راوحلا ىلإ ةيعاد تاباطخ ريدصت يف ءدبلا ثيح

 يتلا ةّيمسرلا تاسايّسلا ةهج نم وأ ،ةحلاصملاو

 تابوقعلا نوناق تحت ءانجسلا جارس قالطإ تعّسو

 ءانجسلا نم ددع نع ماع وفع رادصإو ،ةليدبلا

 روعشلا بنج ىلإ ابنج كلذ ىرجو ،ةّيناسنإ بابسأل

 ينطولا قيرفلا هاجت نينطاوملا ىدل ماعلا يّباجيإلا

 يتلا تاءارجإلاو ريبادّتلا نم حايترالاو ،انوروك ةحفاكمل

 يحّصلا ىوتسملا ىلع ،هاجتالا اذه يف ةلوّدلا اهتذّختا

 .يداصتقالاو

 عمتجملاو ةلوّدلا ىدل اكاردإ كانه نأ ىلإ كلذ ريشي     

 ارياغم اهاجتا بّلطتيو ،اديدج اعقاو لّثمت "انوروك" ّنأب



 

 ١٣ 

 لود ةيقب يف يرجي ام ىطُخ ىلعو ،ةقباّسلا لحارملا نع

 خيسرتو ينطولا فقوملا ِديحوت ىلإ ىعست يتلا ملاعلا

 .ةحئاجلا دض حجاّنلا يدصّتلل يلخاّدلا محالتلا

 ،ةّيلهألاو ةّيمسرلا تاردابملا ّنأ نم مغّرلا ىلعو     

 تاوطخلا ىلإ لاقتنالل دعب لمتكت مل ،ءاوس ّدح ىلع

 ةجاحلاب مهروعشو نيينيرحبلا بّقرت ّنأ الإ ،ةيلاّتلا

 كاهنإلاو فازنتسالا فقوو نطولا ةحارإ ىلإ ةّساملا

 يذلا نيتملا ساسألا لّثمي ؛يعامتجالاو ينمألاو يسايسلا

 .دالبلا يف مالّسلا ّلجس هيلع ىنبُي نأ نكمي

 

 نيرحبلا يف مالّسلا ةّطخل ةّيلوألا تاجاحلا

 

 حماستلاو راوحلل نيرحبلا زكرم هردصأ نايب يف     

 "ةّيريصملا ةكرعملا" نأ ىلع دّكأ ،م٢٠٢٠ ويام ٦ خيراتب

 ةعانصل يباجيإ وحن ىلع زّفحت ؛انوروك ةهجاوم يف

 ُنايبلا لّجسو ،دالبلا يف ةمزألا فارطأ نيب "ةقثلا"

 دعاوقلا نوكت نأ نكمملا نم ةّيساسأ نيوانع ةسمخ



 

 ١٤ 

 ةّيلمع يف ةّيساسألا ةوطخلا هذه دييشتب حمست يتلا

 :يلاتلا وحّنلا ىلع كلذو ،نيرحبلا يف مالّسلا

 

 ةيلاثم ةصرف ّدعت انوروك دض ةّيريصملا ةكرعملا ّنإ :)١(-

 confidence ةقثلا ءانبل ”ةبولطملا ةيضرألا“ دادعإل

building فارطأ كلذ يف امب ،عمتجملا تّانوكم ّلك نيب 

 ةلحرم ىلإ زفقلاو لاجعتسالل ةجاحلا مدع عم ،ةمزألا

 ،ةّينطولا تاراوحلاو تامهافتلاو تارظانملاو تاشاقنلا

 .ةقثلا ءانب دوهج لامتكاو مئالملا تقولا لولح لبقو

 

 اهنأ وه ةيئانثتسالا ةلحرملا هذه زّيمي ام :)٢(-

 ام وهو ،اهل اطّطخم نكي ملو ،عيمجلل ”ةئجافم“

 تايلمعل ديهمتلا يف اريثأت رثكأ نوكتل ةبسانم اهلعجي

 .مالّسلا ةعانص يف ءاربخلا صيخشت قفو ،”ةقثلا ءانب“

 

 عمتجملا تانوكم ّلك ىدل اروعش ةحئاجلا تزرفأ :)٣(-

 اريصم نوهجاويو ،ةدحاو ٍةنيفس يف نوشيعي مهنأب

 امب ،ةّيبعّشلاو ةّيمسرلا فقاوملا يف كلذ ّىلجتو ،ادحاو



 

 ١٥ 

 نيينيرحبلا نأ كلذ ىلع عّجشو ،ةمزألا فارطأ كلذ يف

 مهضعبل ةريبك ٍةجاح يف مهسفنأ اودجو نأ قبسي مل

 عم حضتي امك ،ةلحرملا هذه يف لاحلا وه امك ضعبلا

 ةهجاوم يف ةّيمسرلا تاءارجإلا عم عيمجلا بواجت

 .ةحئاجلا

 

 هذه يف رايخ نم نيينيرحبلا مامأ دجوي ال :)٤(ـ

 دضاعتلاو محالتلاو نواعتلا الإ ،اهدعب امو ،ةلحرملا

 ناكمإلابو ،ةلبقملا اهراثآو ةحئاجلا ةهجاومل نماضتلاو

 ةديدجلا تاهاجتالاو رعاشملا نوينيرحبلا رهصي نأ

 ةلحرملا ةجلاعم يف هيلع ىنبُي اّينطو ابسكم نوكتل

 .ةديدجلا ةلحرملا ءانبو ةقباّسلا

 

 نأب ريدج راعش وه ”عاو عمتجم“ راعش نإ :)٥(-

 ديكأتلا يطعي هنأل ،ةنهارلا ةلحرملا راعش ىلإ لّوحتي

 فلتخم زواجت ىلع رداق ينيرحبلا عمتجملا نأ ىلع

 ةّيعامجلا ةدارإلا ترفاوت لاح يف تايدحتلاو تامزألا

 .ةيعاولا ةريصبلاو ةكرتشملا ةمكحلاو


