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�سهيوني ــ عربي بت�سوية �سي��سية للم�س�ألة 

ال�سورية تتوافق مع ثوابتهم واأهدافهم، وعلى 

راأ�سه� اإ�سع�ف اإيران ومح��سرة تمدد نفوذه� 

وت�أثيره� عربيً� واقليميً�، ولجم حزب اللـه حتى 

لو كلف ذلك حربً� على لبن�ن.

وتحت عب�ءة �سفقة القرن المنتظرة التي 

تمثل اإرادة ''العم �س�م'' الجديد، ي�أتي اإدراج الملف 

الفل�سطيني وتجديد اإدارة اأزمة ال�سراع العربي/

الفل�سطيني ــ ال�سهيوني واإع�دة الحي�ة اإلى 

المف�و�س�ت العبثية بين الكي�ن ال�سهيوني 

والج�نب الفل�سطيني الت�بع را�سيً� اأو مجبراً، فم� 

هي اأبرز مالمح �سفقة القرن؟

اإن ال�سفقة، وفق ثق�فة ترامب، هي مفهوم 

اأقرب اإلى االقت�س�د منه اإلى ال�سي��سة، فقد قب�ست 

اأميرك� عربونه� مقدمً� عبر االتف�ق�ت التي 

الم�س�لحة 
هي الم�سطلح االأكثر 

تعبيراً عن ط�بع 

وم�سمون االأزمة التي تع�سف ب�لو�سع 

الفل�سطيني، فعلى م�سرحه� ُتعر�ض اأ�سواأ اأنواع

المن�ورات؛ من�ورات تبداأ ب�لم�س�لح ال�سيقة التي 

عرقلت وتعرقل الم�سي بملف اإنه�ء االنق�س�م، 

وت�سير اإلى مدى اال�ستعداد الفل�سطيني الر�سمي 

للر�سوخ لالإمالءات العربية والدولية. ف�لواقع 

الفل�سطيني بملف�ته وجزئي�ته لم يبَق فيه �سيء 

لي�ض خ��سعً� لالأجندات الخ�رجية، بدءاً 

ب�الأجندات ال�سهيونية، مروراً ب�أجندة االأدوات 

االأميركية ــ العربية المهيمنة على القرار العربي 

الر�سمي، و�سواًل اإلى االإمالءات االأميركية 

الط�غية على م�س�ر الحركة ال�سي��سية والمقررة 

لتف�سيالته� ك�فة.

لقد اأ�سبح الملف الفل�سطيني ه�م�سيً� في 

دوائر االهتم�م العربي والدولي، ومجمل التركيز 

الراهن هو عب�رة عن ''اهتم�م'' اأميركي ــ 

اأحمد �سعدات*

امل�ساحلة يف اإطار برنامج وطني �سامل

يعّبر الأمين العام للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطين اأحمد �سعدات ــ الأ�سير في �سجون 

الحتالل الإ�سرائيلي ــ في هذه المقالة التي خ�ّص بها ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية''، عن 

راأيه في م�ساألة الم�سالحة الفل�سطينية ــ الفل�سطينية، ربطًا بالو�سع الدولي والإقليمي 

الراهن، وبم�سارات الت�سوية، ويخل�ص اإلى اقتراحات يرى اأنها �سرورية لتثبيت الم�سالحة 

ومواجهة المخاطر المحيقة بالق�سية الفل�سطينية.

*  األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 
األسير في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
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وعلى �سعيد الكي�ن ال�سهيوني، ف�إن اأق�سى 

م� يمكن اأن تقدمه حكوم�ته هو ا�ستمرار 

االحتالل والمف�و�س�ت على اأ�س��ض ''م�سروع 

�س�رون'' للحل االنتق�لي الطويل االأمد الذي اأطلقه 

رئي�ض الحكومة ال�س�بق اأريئيل �س�رون في �سنة 

2002، والذي اأ�سبح الق�عدة التي اأ�س�ست 

لخريطة الطريق وروؤية الرئي�ض بو�ض االبن، 

وتقديم الدعم والحوافز االقت�س�دية ال�سرورية ــ 

بح�سب مع�ييرهم ــ لتعزيز دور �سلطة الحكم 

الذاتي، واإع�دة ال�سالحي�ت االأمنية له� ب�سروط، 

وربم� نقل م�س�ح�ت �سغيرة من اأرا�سي المنطقة 

''ج'' التي ت�سيطر عليه� اإ�سرائيل ب�لك�مل اإلى 

المنطقتين ''اأ'' اأو ''ب''، اأي الحف�ظ على الكي�ن 

ال�سي��سي الفل�سطيني الق�ئم على اأقل م�س�حة 

ممكنة من االأر�ض كمحمية تحت �سيطرة 

االحتالل.

هذا هو اإط�ر الحل ال�سي��سي وثوابته التي 

تتفق عليه� جميع االأحزاب ال�سهيونية ب��ستثن�ء 

''ميرت�ض''، واإن اختلفت اأو تنوعت خط�ب�ته� 

ال�سي��سية في اإط�ر ال�سب�ق على كر�سي رئ��سة 

الحكومة، اأو تح�سين و�سع هذا الحزب في 

الحكومة اأو المع�ر�سة.

واأو�سح مث�ل لذلك هو مب�درة هيرت�سوغ، 

�سمى 
ُ
زعيم حزب العمل ال�س�بق وائتالف م� ي

المع�سكر ال�سهيوني، غداة ف�سل مح�والته 

االن�سم�م اإلى حكومة نتني�هو تحت الفتة ''اإحي�ء 

عملية ال�سالم مع الفل�سطينيين''، وعلى ق�عدة م� 

ه جون كيري في لق�ء العقبة الع�م 
ّ
عد

ُ
ك�ن ي

المن�سرم، الإحراز اإنج�ز الإدارة اأوب�م� يتمثل في 

ا�ستئن�ف مف�و�س�ت ال�سالم.

وفي هذا ال�سي�ق، ولتبرير موقفه الذي القى 

انتق�دات من حزبه وائتالفه، اأعلن هيرت�سوغ 

خطته ك�الآتي:

1 ــ العودة اإلى المف�و�س�ت الثن�ئية لدفع 

عملية ال�سالم المتوقفة مع ال�سلطة الفل�سطينية، 

وت�سوية الخالف�ت ب�س�أن ق�س�ي� الحل النه�ئي 

في غ�سون ع�سرة اأعوام.

2 ــ يجب اأن يت�سمن الحل اعتراف 

اأُبرمت مع ال�سعودية وقطر بمئ�ت الملي�رات من 

الدوالرات محققة بذلك اأهدافه� الق�سيرة االأمد، 

ك�أول نج�ح ل�سع�ر الرئي�ض الجديد ''اأميرك� اأواًل''. 

وهذا النج�ح مطلوب ا�ستكم�له عبر الحراك 

ال�سي��سي لتحقيق اأهداف اأميرك� اال�ستراتيجية 

لبن�ء م�سروعه� ''مج�بهة الخطر االإيراني''، 

ومح��سرة واإ�سع�ف القوى التي تح�ول الت�سدي 

للم�سروع االأميركي في المنطقة، والتي ت�سّكل 

تهديداً للكي�ن ال�سهيوني، حتى لو تطّلب ذلك 

حم�ية ''داع�ض'' وت�سفية الق�سية الفل�سطينية وفق 

محددات م�سروع ''يغ�آل اآلون'' الن�ظم لحركة 

الحكوم�ت ال�سهيونية المتع�قبة و�سي��س�ته�.

خطوط ''ترامب'' لإدارة اأزمة

رب عبر و�س�ئل االإعالم عن 
ُ

� �س
ّ
بمعزل عم

تف�سيالت الخطة التي يعتزم ترامب طرحه� على 

طرَفي ال�سراع، يجب اأواًل قراءة وتحديد الظروف 

التي �ستتف�عل فيه� خطته؛ اأي مواقف الالعبين 

الموؤثرين في الحراك ال�سي��سي المنتظر ونت�ئجه.

ولنبداأ ب�لرب�عية العربية التي تهيمن على 

القرار ال�سي��سي العربي الراهن، وبره�ن ترامب 

على احتواء القي�دة الفل�سطينية وفر�ض م� تريده 

اأميرك� عليه�، علمً� ب�أن موقف هذه االأداة 

ال�سي��سية ]الرب�عية العربية[ ال يعلو عن �سقف 

مي المب�درة العربية التي انحدر م�ستواه� 
ُ

م� �س

اله�بط اأ�س��سً� عن ن�سو�سه� المعلنة في �سنة 

2002؛ ف�الن�سح�ب من المن�طق الفل�سطينية اإلى 

حدود الرابع من حزيران/يونيو اأ�سيف اإليه ــ 

بعد التعديل ــ مفهوم ''تب�دل االأرا�سي'' التي يتفق 

عليه� الطرف�ن، كم� اأن التطبيع العلني مع 

الكي�ن ال�سهيوني لم يعد م�سروطً� ب�ن�سح�ب 

قوات االحتالل من االأرا�سي العربية والفل�سطينية 

المحتلة في حزيران/يونيو 1967، واالنفت�ح 

على الكي�ن ال�سهيوني لم يعد خلف الكوالي�ض، اإذ 

لي�ض من الج�ئز اأو المنطق اأن يبقى �سريً� م� 

دامت اإيران هي العدو االأول، و''اإ�سرائيل'' هي 

الحليف القوي الموؤهل الإدارة الحرب مع اإيران.
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الوطني اال�ستراتيجي الذي ي�سّكل اإع�دة �سوغ 

جوهرية لم�سروعن� الوطني، بعد انق�س�ع ال�سب�ب 

والوهم عن حل الدولتين، بل اإن الحديث هو عن 

البرن�مج الفل�سطيني الوطني الموحد على اأو�سع 

م�س�حة ممكنة للقوا�سم الم�ستركة؛ م�سروع ي�سع 

�سعبن� على طريق الخروج من عنق زج�جة 

االأزمة والمراوحة في المك�ن، وي�ستنه�ض �سعبن� 

لمواجهة الم�سروع الت�سفوي الق�دم، والرد عليه، 

و�سواًل اإلى برن�مجن� الوطني اال�ستراتيجي.

لقد لّخ�ض االأخ الرئي�ض اأبو م�زن خال�سة 

الم�س�ر التف�و�سي ال�س�بق ب�لقول: ''ر�سين� 

ب�لبين والبين م� ر�سي فين�''؛ فكيف يمكنن� 

رف�ض ''البين'' وفر�ض �سروطن� الإجب�ر العدو على 

الت�سليم بحقوق �سعبن� الوطنية؟

الربنامج الن�سايل الوطني املوحد

1 ــ مغ�درة دائرة البن�ء على اأوه�م 

المف�و�س�ت العبثية والم�س�ريع االأميركية 

لت�سويقه�، ونقل ملف الق�سية الوطنية اإلى االأمم 

المتحدة لتحميل المجتمع الدولي م�سوؤولي�ته في 

و�سع اإ�سرائيل تحت ط�ئلة الق�نون الدولي، 

واإلزامه� بتطبيق قرارات ال�سرعية الدولية التي 

ت�ستجيب لحقوق �سعبن� الوطنية في العودة 

وتقرير الم�سير واإنه�ء االحتالل وتحقيق 

اال�ستقالل الوطني في دولة ذات �سي�دة 

وع��سمته� القد�ض.

2 ــ اال�ستب�ك ال�سي��سي الدبلوم��سي في 

المح�فل الدولية من خالل ا�ستثم�ر الحقوق 

الق�نونية المكت�سبة من االعتراف الدولي 

بفل�سطين دولة بع�سوية مراقب في االأمم 

المتحدة، من اأجل مح��سرة �سي��سة االحتالل 

وتو�سيع حملة مق�طعته ال�س�ملة على طريق نزع 

ال�سرعية عن كي�نه البغي�ض.

3 ــ تعزيز ثقلن� وتوحيد ط�ق�تن� الف�س�ئلية 

وال�سعبية في جبهة التن�ق�ض الرئي�سي مع 

االحتالل، وفي مي�دين مق�ومة االحتالل، عبر 

اال�ستب�ك الت�ريخي المفتوح مع كي�نه البغي�ض 

الفل�سطينيين ب�إ�سرائيل كدولة قومية لل�سعب 

اليهودي، في مق�بل اعتراف اإ�سرائيل ب�لدولة 

الفل�سطينية الم�ستقلة بعد االتف�ق على حدوده�.

3 ــ اإع�دة ال�سالحي�ت االأمنية اإلى ال�سلطة 

الفل�سطينية بعد تو�سيعه�، واإ�س�فة من�طق من 

المنطقتين ''اأ'' اأو ''ب'' اإليه�، ف�ساًل عن ت�سهيالت 

اقت�س�دية واأمنية من �س�أنه� تعزيز و�سع ال�سلطة 

الفل�سطينية، بم� في ذلك اإعط�وؤه� ه�م�سً� الإمك�ن 

اإق�مة ال�سلطة الفل�سطينية م�س�ريع في المنطقة ''ج''.

4 ــ في ح�ل توحد موقف الفل�سطينيين في 

ال�سفة والقط�ع ب�إق�مة �سلطة موحدة، ي�ستطيع 

الفل�سطينيون، اإذا م� رغبوا في ذلك، ت�سكيل دولة 

بحدود موقتة يمكن الإ�سرائيل اأن تعترف به� 

ر�سميً�.

5 ــ ال�سم�ح لالجئين الفل�سطينيين ب�لعودة 

فقط اإلى من�طق ال�سلطة والدولة الفل�سطينية 

الحقً�.

6 ــ تبقى القد�ض موحدة وع��سمة للدولة 

االإ�سرائيلية، مع اإمك�ن نقل بع�ض اأحي�ئه� 

وو�سعه� تحت �سيطرة ال�سلطة الفل�سطينية.

� اآلية تطبيق �سفقة القرن الحتواء الملف 
ّ
اأم

الفل�سطيني والعربي فهي مظلة الموؤتمر االإقليمي 

�ض الدعوة الفل�سطينية اإلى عقد موؤتمر 
ّ
الذي تقو

دولي لل�سالم، تم�مً� كم� اختزل موؤتمر مدريد 

الدعوة العربية والفل�سطينية اإلى عقد موؤتمر دولي 

لل�سالم ك�مل ال�سالحي�ت في اإط�ر االأمم 

المتحدة، يح�سره ب�سورة مت�س�وية جميع اأطراف 

ال�سراع، بم� في ذلك منظمة التحرير الفل�سطينية 

)م. ت. ف.(، لتنفيذ قرارات ال�سرعية الدولية 

الخ��سة ب�لق�سية الفل�سطينية.

وعليه، م� هي خطوط البرن�مج الفل�سطيني 

الموحد لمواجهة هذه الموؤامرة واإغالق االأبواب 

الفل�سطينية اأم�مه�، اأو على االأقل لتح�سين 

الو�سع الفل�سطيني لدرء اأخط�ره�، وتوفير اإمك�ن 

تجميع عن��سر قوتن� فل�سطينيً� وعربيً� ودوليً�، 

الإحداث تعديل جوهري على موازين القوى التي 

تحكم ال�سراع، من اأجل حم�ية حقوقن� الوطنية؟

الكالم هن� ال يجري فقط على البرن�مج 
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وتحويله� اإلى جبهة وطنية ديمقراطية عري�سة 

الئتالف قوى �سعبن� وموؤ�س�س�ته وف�علي�ته 

االجتم�عية كله�، واأداة لتحقيق ال�سراكة 

ال�سي��سية الديمقراطية وتحديد مجل�سه� الوطني 

عبر االنتخ�ب�ت المب��سرة على اأ�س��ض نظ�م 

التمثيل الن�سبي، والف�سل الوظيفي ال�سروري بين 

ال�سلطة والمنظمة ب�عتب�ر اأن االأولى وظيفته� 

اإدارة �سوؤون �سعبن� وتعزيز �سموده، والث�نية هي 

الكي�ن ال�سي��سي ل�سعبن� وق�ئدة ن�س�له الوطني 

ومرجعيته العلي�.

ول�سن� بح�جة االآن اإلى و�سع �سروط تعجيزية 

الن�سم�م جميع القوى التي ال تزال خ�رج اإط�ر 

المنظمة، وخ�سو�سً� حركَتي ''حم��ض'' والجه�د 

االإ�سالمي، فوثيقة الوف�ق الوطني التي تم البن�ء 

عليه� وطنيً� في �سنة 2006 يمكن اأن ت�سّكل 

االأ�س��ض ال�سي��سي الن�سم�م الكل الوطني تحت 

فهم 
ُ
لواء المنظمة، واأي �سروط اأُخرى ال يمكن اأن ي

منه� �سوى و�سع الع�سي في دواليب عجلة 

الم�س�لحة، واالإ�سرار على احتك�ر المنظمة من 

طرف ف�سيل معين، وا�ستمرار عملية التفرد في 

اتخ�ذ القرار الوطني الع�م؛ ف�لم�س�لحة ال تحت�ج 

اإاّل اإلى امتالك االإرادة ال�سي��سية لتنفيذ االتف�ق�ت 

التي جرى توقيعه� في محط�ت الحوار الوطني 

ال�س�مل بدءاً من اتف�ق �سنة 2005 ب�س�أن 

المنظمة، مروراً بوثيقة الوف�ق الوطني، و�سواًل 

اإلى اتف�ق ال�س�طىء.

واإذا �س�ء الكل الوطني اتخ�ذ خطوة جدية 

لتحقيق الم�س�لحة، ف�إن ملف م. ت. ف. يجب اأن 

يكون على راأ�ض اأجندة ط�ولة الحوار الوطني 

ال�س�مل، اأو على االأقل في موازاة الملف�ت 

االأُخرى، الأن اإنج�ز هذه المهمة ي�سّكل الحلقة 

المركزية التي تجعل بقية ملف�ت الم�س�لحة 

مجرد تف�سيالت �سغيرة يمكن حله� بي�سر؛ 

ف�لمطلوب من دون اإبط�ء، هو تفعيل االإط�ر 

القي�دي الموقت لمنظمة التحرير، اأو كم� يف�سل 

البع�ض اأن ي�سميه لجنة تفعيل م. ت. ف. التي تم 

اإقرار ت�سكيله� في اتف�ق الق�هرة ال�ستكم�ل اإنج�ز 

جميع الملف�ت التي م� زالت ع�لقة، واإجراء 

في فل�سطين وخ�رجه�؛ ف�لمق�ومة على االأر�ض 

يجب اأن ت�سّكل الرافعة الرئي�سية لتعديل موازين 

القوى الق�ئمة على اأر�ض ال�سراع وانعك��س�ته� 

ين العربي والدولي.
َ
على الو�سع

4 ــ اإع�دة بن�ء وترتيب البيت الفل�سطيني 

الداخلي على اأ�س�ض وطنية وديمقراطية، واإع�دة 

االعتب�ر اإلى موؤ�س�س�ته القي�دية الموحدة ك�أدوات 

 ومرجعي�ت تقود كف�ح �سعبن� وعلى راأ�سه�

م. ت. ف.، وتحقق وحدته� ووحدة اأهدافه� 

الوطنية، وفي مقدم ذلك حق �سعبن� في العودة، 

وتعزز دوره� كممثل �سرعي ووحيد ل�سعبن� في 

جميع اأم�كن وجوده في الوطن وال�ست�ت.

5 ــ �سوغ برن�مج تنموي ي�ستجيب للمط�لب 

ة لفقراء �سعبن� وتعزيز �سمودهم، ويكر�ض 
ّ
الملح

االعتم�د على الذات والخال�ض من وزر ا�ستخدام 

الم�ل من طرف القي�دة الفل�سطينية �سي��سيً�، 

والتحرر من قيود اتف�ق ب�ري�ض و�سروطه 

والتزام�ته.

6 ــ اإع�دة االعتب�ر اإلى البعد القومي للن�س�ل 

 الوطني الفل�سطيني بتو�سيع دائرة عالق�ت

م. ت. ف. مع القوى ال�سعبية العربية، وتفعيله� 

الإحداث التوازن المطلوب عربيً� مع موؤ�س�س�ت 

القرار العربي الر�سمية.

7 ــ تعزيز وتو�سيع دور البعد االأممي الم�س�ند 

لن�س�لن� الوطني، ودور جميع القوى والتجمع�ت 

والدول والحرك�ت ال�سعبية الموؤيدة والداعمة 

لحقوق �سعبن� الوطنية ون�س�له الع�دل من اأجل 

تحقيقه�.

هذه هي عن��سر برن�مج الن�س�ل الوطني 

المطلوب فل�سطينيً�، وعليه، ف�إن الم�س�لحة 

الج�رية المتعثرة حتى االآن، يجب اأن تكون 

موجهة لتحقيق هذا البرن�مج ب�لحد االأدنى الذي 

يمكن التوافق عليه بين قوى �سعبن� وجميع 

موؤ�س�س�ته الوطنية، والذي ي�سّلحن� ب�ال�ستراتيجي� 

ال�سي��سية الوطنية لقي�دة �سعبن� وتوحيده في 

مواجهة عدوان االحتالل والم�س�ريع ال�سي��سية 

المقبلة اله�دفة اإلى تكري�ض االأمر الواقع، وبن�ء 

اأدوات الن�س�ل الموؤهلة، وفي مقدمه� م. ت. ف.، 
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العالقة مع االحتالل ووقف التن�سيق االأمني معه، 

وانتظ�م عمل لجنة تفعيل م. ت. ف. من اأجل 

اإع�دة بن�ئه�، وتطبيق اتف�ق �سنة 2005 ب�س�أن 

المنظمة.

وال ح�جة اإلى تذكير اأحد ب�أن جميع 

موؤ�س�س�ت �سعبن� القي�دية من ال�سلطة والمنظمة 

والمنظم�ت والنق�ب�ت واالتح�دات ال�سعبية 

المختلفة ت�آكلت �سرعيته� الد�ستورية وال�سعبية، 

ولم تعد م�سدر ثقة ال�سعب، واإع�قة تطويره� من 

اأي طرف هي مح�ولة ب�ئ�سة لمنع تجديد �سرعية 

موؤ�س�س�تن� الوطنية وتجديد �سب�به� عبر 

االنتخ�ب�ت ال�س�ملة الرئ��سية والت�سريعية 

والمجل�ض الوطني على اأ�س��ض التمثيل الن�سبي 

الك�مل. ويجب اإخراج الدعوة اإلى اإجراء هذا 

اال�ستحق�ق الوطني الد�ستوري من دائرة 

المن�ورات وال�سع�رات االعترا�سية التي ُت�ستخدم 

كغط�ء لعملية المن�كفة والهرب من ا�ستحق�ق�ت 

وحدتن� الوطنية، ف�النتخ�ب�ت في ظروفن� 

الراهنة، كم� في اأي نظ�م �سي��سي ديمقراطي، 

وظيفته� تعيين الحد االأق�سى الممكن لل�سراكة 

ال�سي��سية الديمقراطية، ولي�ض االإق�س�ء الأي طرف 

اأو ف�سيل. 

االنتخ�ب�ت لمجل�سه� الوطني الجديد الذي هو 

المنبر الموؤهل د�ستوريً� الإقرار البرامج اأو تعديله� 

بطريقة ديمقراطية، واتخ�ذ القرارات 

اال�ستراتيجية في ال�س�أن الوطني الع�م.

اإن اإنج�ز الم�س�لحة الوطنية كمدخل الإع�دة 

ترتيب وبن�ء البيت الفل�سطيني الداخلي على اأ�س�ض 

وطنية وديمقراطية لي�ست مهمة ''فتح'' اأو 

''حم��ض''، بل �س�أن ال�سعب الفل�سطيني بجميع 

طبق�ته واأطي�فه الوطنية اأينم� توجد؛ ف�ل�سعب 

هو م�سدر �سرعية اأي ف�سيل، وعلى �سعبن� اأن 

ي�ستعيد دوره الم�س�در لفر�ض واإعالء �س�أن 

االأجندات الوطنية والم�سلحة الوطنية العلي� على 

ح�س�ب االأجندات ال�سيقة والحزبية اأو ال�سخ�سية 

لهذا الف�سيل اأو ذاك، ولجم مراكز القوى كله� 

الم�ستفيدة من ح�لة االنق�س�م، وحم�ية القرار 

الوطني الفل�سطيني الم�ستقل، واإف�س�ل ال�سغوط 

واالإمالءات ال�سهيونية واالإقليمية والدولية 

جميعً�، والرفع الفوري لجميع االإجراءات 

العق�بية بحق اأبن�ء القط�ع الب��سل، واالإفراج عن 

جميع المعتقلين ال�سي��سيين على خلفية االنتم�ء 

اأو الراأي اأو مق�ومة االحتالل، وتطبيق قرارات 

قد في اآذار/م�ر�ض 
ُ
المجل�ض المركزي الذي ع

2015، وخ�سو�سً� م� يتعلق منه� بتحديد 
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