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  مقاالت
  

  *جقمان جورج
  ":الدولتين حل"و" فتح" مستقبل

  املقاومة وإما السلطة إما
  

 كان التي املرحلة: مرحلتين بين انتقالية خطوة هو" فتح" حلركة السادس العام املؤتمر أن املقالة هذه كاتب يعتقد
 يقرأ أن الكاتب ويحاول. غيابه بعد بدأت التي واملرحلة خاللها، يف األمور زمام يمسك عرفات ياسر الراحل الرئيس
 تمراملؤ عنها تمخض التي النتائج ضوء ويف املرحلتين، هاتين ضوء يف ودورها ومكانتها" فتح" حركة تراجع

 وال متين بنظام بنائها إعادة وعدم مأسستها عدم هي" فتح" يف األساس املشكلة أن يرى وهو للحركة، السادس
 املرتقبة السياسية التطورات إىل استناداً " فتح" حركة مستقبل عند الكاتب ويتوقف. عرفات ياسر غياب بعد سيما
 يعزز وإمّا الفلسطيني، االنقسام يكرس أن إمّا الذي األمر الدولتين، حل مصير ومثل ،"حماس" حركة مع احلوار مثل

  .الوطنية الوحدة نحو االجتاه
   

 شكل أنه هو ،4/8/2009 يف حلم بيت مدينة يف عُقد الذي" فتح" حركة ملؤتمر الوحيدة وربما الكبرى، األهمية لعل
 بعد ما ومرحلة املؤتمر، حتى امتدت التي عرفات، ياسر الراحل الرئيس مرحلة: مرحلتين بين انتقالية خطوة

 التطورات على بناء بعيد حد إىل سيتقرر احلركة مستقبل ألن االنتقالية اخلطوة هذه كثيراً تطول ولن. املؤتمر
 مواقعهم لتعزيز اجلدد املركزية اللجنة ألعضاء متعددة مساعي سنشاهد األثناء هذه يف. املنطقة يف السياسية

 عقد قبل التحالفات هذه بدأت وقد. الثوري واجمللس املركزية اللجنة داخل حمددة حتالفات خالل من احلركة داخل
 يستهان ال عدد عن أحدهم قال كما" (معه ناخبيه أحضر من" وسع يف يكن مل لو حتى انتخابية، ألغراض املؤتمر

 بأن ذلك النتائج، من التيقن) املؤتمر بعضوية املتعلق القرار يف تأثير لهم كان من وخصوصاً املرشحين، من به
 أظهرت كما بااللتزام، ضمانة توجد تكن ومل املركزية، اللجنة ألعضاء الكامل العدد انتخاب عليهم كان املقترعين

  .املؤتمر نهاية يف النتائج
 الداخل يف املؤتمر، عقد مكان شأن يف أيضاً، خارجها ومن أساساً  احلركة داخل من املؤتمر، إىل وُجه الذي النقد إن
 ويكاد يموه عقده، قبيل تمت التي واإلضافات املؤتمر لعضوية القوائم إعداد بآلية يتعلق وفيما اخلارج، يف أو

 أخيرة وربما انتقالية بمرحلة بدورها، تمر، التي الفلسطينية والسلطة احلركة تواجه التي األساسية القضايا يحجب
  .أيضاً

  
  والنتائج التنافس شخصنة

 مراكز ويف التحالفات، يف الشخصنة هي النتائج ظهور وبعد االنتخابات قبل املنافسة على الغالبة السمة لعل
 كما املؤتمر بعد االستمرار يف لها ضمانة ال هذه" القوى مراكز" أن على عالوة النتائج، بفعل ظهرت التي القوى
 النتيجة هذه وكانت. املؤتمر لهذا والعربي الفلسطيني اإلعالم تغطية يف بوضوح اجلانب هذا بان وقد قبله، كانت

 البرنامج" بشأن املرشحين، من العظمى األغلبية بين جوهري سياسي خالف وجود عدم إىل نظراً متوقعة
 آليات إىل النقد السابق يف البعض وجّه لو حتى له الفلسطيني بالفهم الدولتين حل يؤيد فجميعهم ،"السياسي

 الصراع" إلدارة املثلى اآلليات بشأن اخلالفات هذه أن غير. وآخرون القدوة ناصر هؤالء ومن التفاوض،" وتكتيك"
 ويف" فتح" حركة يف احلال هي كما متنوعة وحماور أجنحة حتتوي التي كلها األحزاب يف معهودة" التفاوضي

  .أُخرى أحزاب
 عمرو ونبيل) العالء أبو( قريع أحمد أمثال احلركة قدماء من أشخاص وجّههما اللذان النقد أو االعتراضات أمّا

 باإلجراءات املتعلقة جوانبهما بعض يف حمقّين يكونان ربما أنهما مع وآخرين، يوسف ونصر يخلف ويحيى
 على االعتراض نطاق ضمن يبقيان وإنما السياسي، اخلالف مستوى إىل يرقيان ال األصوات، وفرز واآلليات
 اعتماد بدليل اآلخر، البعض حساب على البعض جتاه مازن أبو الرئيس سهمار الذي التفضيل نطاق ويف النتائج،
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 واعتماده ،"السياسي البيان" منزلة يف أنه على املؤتمر افتتاح يف مازن أبو خطاب اإلجماع، يشابه بما املؤتمر،
 وينعكس لالستغراب مدعاة إنه فيه يقال ما أقل أمر وهو البعض، اقترح كما" واملايل اإلداري التقرير" من بديالً
  .للحركة الداخلي الوضع على سلباً

 واضحة داللة له ليس األمر هذا لكن احلركة، يف الثاين اجليل من أغلبية وجود عن أسفرت االنتخابات أن صحيح
 يف هؤالء، أن وهو إليه، اإلشارة يمكن واحد فارق ثمة. اجلميع لدى املقبول السياسي بالبرنامج يتعلق فيما

 فترات أمضى منهم عدداً أن كما األوىل، االنتفاضة فترة خالل احملتلة األرض يف السياسية حياتهم بدأوا معظمهم،
 وطبيعة األرض على للوضع مالمسة أكثر وهو العبرية، اللغة يتقن هؤالء ومعظم اإلسرائيلية، السجون يف متعددة
 تكهن مصدر وهي واضحة، فغير الفارق لهذا السياسية التبعات أمّا. املؤسس األول اجليل من االحتالل مع العالقة

  .احملللين بعض لدى
 عن كاحلديث االنتخابات عن جنمت التي القوى مراكز أو احملاور يف البعض، يرى كما أيضاً، الشخصنة وتظهر
 األحزاب خمتلف يف القوى مراكز أن صحيح. دحالن حممد أو القدوة، ناصر أو الرجوب، جبريل أو مازن، أبو حمور

 حممد بروز الالفت من وكان. البرامج بشأن ال الدور بشأن هو هنا التنافس لكن قيادية، شخصيات حول تتجمع
 إليه وُجِّه الذي العلني النقد من الرغم على املركزية اللجنة يف عضواً وانتخابه املؤتمر، يف قوية كشخصية دحالن

  ".االنقالبية" بالنزعة واتهامه احلركة، داخل من املاضي يف
  

  مرحلية سياسية نتائج
 يف سيما وال رسمية، بصورة الداخل إىل" فتح" حلركة السياسي الثقل انتقال هي للمؤتمر السياسية النتائج إحدى
 أوسلو اتفاق بعد الداخل إىل حتوّل الفلسطيني السياسي الثقل مركز وكان. عرفات ياسر الراحل الرئيس غياب

 أن غير. الوطن إىل الفلسطينية التحرير ملنظمة التنفيذية اللجنة أعضاء معظم وعودة الفلسطينية السلطة وإنشاء
 الواقع يف النقلة، هذه أن مع واخلارج، الداخل يف الرمزي وجودها على أبقى" فتح" حركة رأس على عمار أبو وجود
 من الرغم وعلى. املؤتمر هذا يف تم الذي األمر رسمياً، التحول هذا تدشين يتم مل وإن فعالً، تمت كانت األرض، وعلى
 حتوالً يدشن أن من املؤتمر يمنع مل األمر هذا فإن الغرض، لهذا خصوصاً أتوا املؤتمر يف اخلارج عن ممثلين وجود

 يف املشاركين من كبير عدد ثمة كان فقد". الفلسطينية السلطة حزب" إىل رسمياً" فتح" حتول أي للحركة، آخر
 االنتخابات، بفعل املركزية اللجنة دخلوا من أغلبية إىل باإلضافة الفلسطينية، السلطة يف املوظفين من املؤتمر
  .فيها بعضهم زال ما السلطة يف خمتلفة مناصب السابق يف تبوأوا الذين أولئك وكذلك

 حدوث إمكان من البعض توجس إذ اخلارج، يف له معارضة أي مواجهة يف مازن أبو موقع املؤتمر عزز وقد
 القدومي فاروق أطلقها التي االتهامات وبعد الداخل، يف املؤتمر عقد على الرئيس إصرار بعد احلركة يف انشقاق

 إحدى وتتبناها تدعمها اخلارج يف مناوئة فتحاوية قيادة لوجود مواتٍ غير اإلقليمي الوضع لكن. املؤتمر قبل
 داخل جدي استقطاب إحراز من تتمكن مل مثالً،" االنتفاضة فتح" فـ أُخرى، سابقة فترات يف حدث كما العربية الدول

 ودويل عربي دعم بوجود حالياً نفسه هو األمر أن كما عرفات، ياسر الراحل الرئيس حياة خالل وخصوصاً احلركة،
  .انتهت رئاسته مدة أن يف البعض حاجج لو حتى بقيادته، االعتراف يف الدول هذه واستمرار مازن، أبو للرئيس

 أن مع ،1996 انتخابات بعد أعوام عشرة مهماته يزاول ظل السابق التشريعي فاجمللس. باليوم البارحة أشبه وما
 إعادة دون من منصبه يف بقي الذي الراحل بالرئيس يتعلق فيما كذلك واألمر. أعوام أربعة بعد انتهت دورته مدة

 أعضاء فإن أتوقع، كما 2010 يناير/الثاين كانون يف ديدةج انتخابات جترِ مل وإذا. وفاته حين إىل انتخابه
 االجتماع من اجمللس يتمكن مل لو حتى رواتبهم تقاضي يف سيستمرون النيابية الكتل جميع من التشريعي اجمللس

  .العامين على يزيد ما منذ احلال هي كما
 أن مع قانونياً، وليس بحت سياسي خالف هو" الضفة"و" غزة" بين اجلاري اخلالف ألن اجلانب هذا إىل وأشير

 نقل مل إن سطحيتهما، من الرغم على األحيان من كثير يف قانونياً طابعاً اتخذا العلني والتراشق اإلعالمي السجال
 االنتخابات إعادة وفترات التشريعي اجمللس عمل مدة يحدد الذي الفلسطيني األساسي فالقانون. املدخل هذا تفاهة

 عمل وأن مستمراً، سياسياً استقراراً يفترض عدمه، أو الثقة على وحصولها احلكومة وتأليف والرئاسية النيابية
 كيفية عن إجابة أي يعطي وال تنته، مل التي) أعوام أربعة( االنتقالية الفترة يف حمصور األول التشريعي اجمللس

 على التشريعي اجمللس قدرة كعدم الثانية، االنتفاضة خالل جرى مثلما طارئة، أوضاع يف خالله من العمل
 يخطر مل إذ األرض، على فعالً جرى وما األساسي القانون بين عالقة فال. أعضائه من أربعين واعتقال االجتماع
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 يف فهي قانونية ثغرة أو مشكلة ثمة كان وإذا. يحدث قد حدث مما أمراً أن األساسي القانون وضعوا مَن بال يف
 لقد. األساسي القانون يف انعكست التي الثغرات هذه وترك الفلسطينية السلطة عمل فصّل الذي الثالث أوسلو اتفاق

  .احلساب يوم هو واآلن حينه، يف نفسه مازن أبو قال كما حقاً كبيرة مغامرة أوسلو اتفاق كان
  

  املقبلة التنظيمية املهمات
 ومل. ومأسستها احلركة بناء إعادة هو عرفات الرئيس وفاة منذ املؤجلة الرئيسية املهمات إحدى أن اجللي من

 حتظى فاعلة داخلية بنى وبغياب عقده، قبل حتقيقه املمكن غير من كان إذ األمر، هذا حتقيق إىل املؤتمر يهدف
 ويف اآلن، كثير يتوقف لذا. املؤتمر قبل أصالً خالف موضع كان الذي األمر ملزمة، قراراتها وتعتبر داخلية بشرعية

 يف سينهمكون أعضاؤها كان إذا ما وعلى أعمالها، وجداول اجلديدة املركزية اللجنة عمل على القريب، املستقبل
  .ال أم واملأسسة، البناء إعادة دون من جديدة قوى مراكز ونسج التحالفات تعزيز أي ذاتها، القديمة اللعبة

 طوال فاعلة تكن مل وجلانها وهيئاتها فمجالسها. املأسسة عدم هي تنظيمية ناحية من األساسية" فتح" مشكلة إن
 القول هو يصبح بحيث حتديثه يجر مل الذي الداخلي نظامها بموجب تعمل مل أنها كما األقل، على الزمن من عقدين
 خالل عرفات الرئيس كان لقد. لألعضاء امللزمة الداخلية بالشرعية ويحظى داخلي، تنظيمي خلل أي يف الفصل
 حتت النسبي الداخلي االنضباط إبقاء من متنوعة، آليات خالل من وتمكن، للحركة، الالصق الصمغَ حياته

 من كثير يف معهود هو بما أسوة متنافسة أو متحالفة عدة وحلقات" انضباط حماور" من" فتح" فتشكلت السيطرة،
 وإنما النظام، هذا بموجب تعمل وجمالس أطراً أو داخلياً نظاماً يكن مل الداخلي الضابط لكن واحلركات، األحزاب
  .املاضيين العقدين خالل األقل على نفسه، الراحل الرئيس شخص

 التي املشكالت من فمثالً،. أيضاً احلركة وألعضاء للمراقب وواضحاً مرئياً عرفات وفاة بعد احلركة مصير وكان
 البدء طريق عن املشكلة هذه حل حماولة جرت وقد املؤتمر، عضوية هي مرات عدة املؤتمر عقد تأجيل إىل أدت

 يف البعض وطعن توقفت ما سرعان لكنها بعضها، إجناز وتم احملتلة األرض يف األقاليم يف انتخابات بإجراء
 يف التصويت شهرين قبل انتسب ملن يحق وهل ؟"فتح" أعضاء هم من: العضوية مشكلة برزت وهنا. نتائجها

  هم؟ ومَن احلركة، يف" اخملضرمين" حق هذا أن أم املؤتمر، أعضاء الختيار األقاليم انتخابات
 لها ركاب بحافلة احلركة عضوية الثاين اجليل من القادة أحد شبّه عرفات، وفاة بعد عُقدت الله رام يف ندوة ويف
 وما. احلافلة داخل هو من يعرف أحد وال العديدون، الثاين من ويخرج األول من فيدخل خلفي، وآخر أمامي باب
  .اليوم حتى قائمة العضوية مشكلة زالت

 وإعادة ملأسستها جاداً مسعى سيتضمن كان إذا وما اجلديدة، املركزية اللجنة أعمال جدول على إذاً كثير يتوقف
 وبآليات أتت، متى مازن أبو خالفة ملعركة استعداداً  والتحالفات املواقع تعزيز يف سينهمك البعض إن أم بنائها،

  .السؤال هذا عن اإلجابة تتضح أن قبل أشهر عدة وستمر. للمؤتمر بقةالسا العمل
  

  واحلوار" فتح" مستقبل
  الصراع ورأب

 حل إىل يؤدي أوباما الرئيس إدارة حقبة يف سياسي مسار وجود على الفلسطينية والسلطة" فتح" مستقبل يتوقف
 التحرير منظمة عن السلطة فصل ضرورة إىل وبعده املؤتمر قبل املتكررة الدعوات من الرغم فعلى. ال أم الدولتين

 أن سيما وال بسهولة، يحدث ولن اآلن، حتى يحدث مل هذا فإن ثانياً، الفلسطينية السلطة عن" فتح" وفصل أوالً،
 مهما" فتح" مناصري من أغلبيتها، يف تتشكل، ودوائر، ومكاتب وزارات من اإلدارية، بنيتها يف الفلسطينية السلطة

 شكالً  اجلميع أمام مفتوحاً كان األحيان معظم يف احلكومية واملكاتب الدوائر يف فالتوظيف. صغيرة وظائفهم تكن
 العامين خالل ،"فتح" من لقيادات املتكررة املطالبة معنى هو وهذا السلطة، يف" فتح" دمج تم أنه كما فعالً، وليس

 اجلدير ومن". فتح" لقيادات االستيزاز يف األكبر النصيب ليكون فياض سالم حكومة تأليف بإعادة املاضيين،
 واستخدامه للسلطة،" فتح" قيادات بعض نهم هو 2006 انتخابات يف" حماس" جناح أسباب أحد أن بالذكر،

  .الدولتين حل إىل يفضي للجمهور مقنع سياسي إجناز وجود عدم إىل إضافة اخلاص، للكسب العامة املناصب
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 استمرار املمكن غير من ،1991 سنة نهاية يف مدريد مؤتمر منذ املفاوضات، من عاماً عشر ثمانية وبعد
 على" أنابوليس" يف إصراره معنى هو وهذا جيداً، األمر هذا يدرك مازن أبو والرئيس النهاية، ما إىل املفاوضات

  .والالجئون الطبيعية؛ املصادر السيادة؛ القدس؛ احلدود؛: وهي ،"النهائي احلل قضايا" إىل باملفاوضات االنتقال
 ينفرط أن خشية أوملرت، إيهود السابق اإلسرائيلية احلكومة رئيس من وبإصرار القدس، موضوع تأجيل تم وقد

  .شيء أي على االتفاق يتم مل أنه مع بحثه، جرى احلدود موضوع لكن اإلسرائيلي، احلكومي التكتل
 الذي الدولتين حل مستقبل ستقرر وخطرة دقيقة مرحلة وهي املفاوضات، مسيرة يف وأخيرة ثالثة مرحلة إذاً هذه
 املستعمرات وبناء الفلسطينية األرض سرقة يف إسرائيل استمرار إىل نظراً  أصالً متعذراً أصبح أنه كثيرون يرى

  .معاملها تغيير يف وكذلك الشرقية، القدس يف ذلك يف بما عليها،
" فتح" فإن األوصال، مقطعة معازل دولة جمرد ليس أي الفلسطيني، للجمهور مقنع بشكل الدولتين حل إجناز تم إذا

 الناشئة، الفلسطينية الدولة حزب ستكون حينه يف لكنها السادس، املؤتمر مع بدأ الذي املسار يف ستستمر
 السيناريو، ولهذا. الفلسطينية الدولة يف األخيرة هذه دور بشأن" حماس" مع جدية مفاوضات إجراء إىل وستضطر

 الدولة يف نزيهة دورية انتخابات إجراء ممكناً  سيكون هل فمثالً،. بإيجاز إليها أشير إضافية تعقيدات تم، إن
 ناحية من األُخرى والدول اإلقليمية الدول قبول وبالتايل العربية، الدول أغلب يف جارٍ هو ملا خالفاً الفلسطينية

 حيث العربية الدول يف عليه األمر هو ما فبخالف الرئاسة؟ منصب يف حتى احلكم إىل إسالمي حزب بوصول املبدأ
 لعبة تتم بحيث وراثية، شبه" جمهورية" أو وراثية أميرية أو ملكية هي السياسي نظامها يف الهرم قمة إن

 اإلقليمي النظام على" خطراً" تشكل وقد واضح، استثناء الفلسطينية احلالة فإن النظام، سقف حتت االنتخابات
 للدخول متسع ال عدة احتماالت عنه ينجم مفتوح سؤال هذا. املزيد طلب على إسالمية أُخرى أحزاباً تشجع كسابقة

  .اآلن فيها
 من واسعة عناصر ذلك يف بما فيها، األوساط بعض أو ،"فتح" وسع يف يكون فلن الدولتين حل فشل حال يف أمّا

 أيضاً  بظالله الفشل هذا وسيلقي. أشكاله تعددت لو حتى املقاومة برنامج إىل بآخر أو بشكل العودة إالّ جمهورها،
 كبلدية تعمل أن هو السلطة هذه وجود من النهائي الهدف أن الفلسطينيون يتصور مل إذ الفلسطينية، السلطة على

 يف ليس أن هي اآلن" حماس" معضلة كانت فإذا. غزة وقطاع الضفة يف املدنيين السكان شؤون إلدارة كبرى
 حال يف إمكانها، يف يكون لن أيضاً" فتح" فإن االحتالل، حتت نفسه الوقت يف ومقاومة سلطة تكون أن إمكانها

 الداخلي الصراع رأب اإلمكان يف أن يبدو وال. االحتالل حتت مقاومة دون من سلطة تكون أن الدولتين، حل فشل
 احلوار يف للتقدم" حماس" شروط أحد إن. أوباما الرئيس إدارة حقبة يف جديد سياسي مسار أي مآل يتضح أن قبل
 الغربية الضفة يف الفلسطينية السلطة أن ومع. الغربية الضفة يف السياسيين السجناء عن اإلفراج هو" فتح" مع

 أن بعد الطريق خريطة من األوىل املرحلة يف األمني الشق تنفيذ السلطة التزام إن إالّ سياسيين، سجناء وجود تنفي
 إسرائيل تلتزم بأن وبإحلاح، تطالب، نفسها فهي. اجلانب هذا يف التراخي من يمنعها مؤخراً، عنها الغبار نفض تم

 دمج إمكان عدم إىل إضافة كلها، االستيطان أشكال وقف) إسرائيل( منها يطلب الذي الطريق خريطة من الشق هذا
 من ذلك على االتفاق تم لو حتى االحتالل، بوجود احلايل الوضع يف الغربية الضفة يف الطرفين لدى األمن عناصر
 كما خالف مدار وهو وغزة، الضفة يف األمنية األجهزة هيكلة إعادة يف التزامن على" حماس" وتصرّ. املبدأ ناحية

 يف الفلسطينية الصحف يف ونشرها إعالنها تم والتي ،"الفلسطيني االنقسام حالة إلنهاء املصرية الرؤية" يف جاء
  .تعديل دون ومن هي، كما الطرفين من أي يقبلها فلم االنقسام إلنهاء نفسها املصرية الرؤية أمّا. 11/9/2009
 اإلقليمية حتالفاته عن للتخلي الطرفين من أي لدى سبب يوجد وال. ستستمر هذه االنقسام حالة أن املتوقع من لذا،

 الفلسطيني فالوضع أيضاً، املنطقة يف احملاور مستقبل وربما ممكن، سياسي مسار أي مستقبل اتضاح قبل حالياً
 الفلسطينيين للجانبين كان لو حتى اإلقليمية، باحملاور االرتباط حيث من لبنان يف الوضع عن كثيراً  يختلف ال

: حالتين سينتظر الصراع رأب فإن ذلك، على وبناء. لبنان يف عليه هي مما أكبر نسبية استقاللية درجة املتنازعين
 الطرفان فيعود الدولتين حل فشل وإمّا النزاع، حل يتم ثم األدوار، بشأن جدي حوار يليه فلسطينية دولة قيام إمّا
 قبل ما إىل العودة أو أمكن، إن موحدة قيادة تشكيل ويجري الفشل، هذا على بناء التقارب ويتم املقاومة برنامج إىل

 تشكيل فشل حال يف سياسياً ذلك يستتبع وما امليداين القرار تشرذم أي ،2005 مارس/آذار يف القاهرة اتفاقية
  .القيادة هذه مثل
 حل فشل عن سينجم الذي السياسي الفراغ إن. عليها األمور من كثير يتوقف وخطرة دقيقة مرحلة هذه أُخرى، مرة

 النتيجة هذه يدرك اجلميع إن. بأكملها املنطقة استقرار يهدد مفتوح بصراع آجالً أم عاجالً  تعبئته سيجري الدولتين
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 فضالً  إسرائيل، على للضغط السياسية اإلرادة بتوفر وإنما باإلدراك، يتعلق ال األمر لكن أوباما، إدارة ذلك يف بما
 من املتوقعة املقاومة وجه يف املتحدة الواليات داخل األميركية لإلدارة السياسية اإلرادة وجود مقومات توفر عن

   .والكونغرس الصهيوين اللوبي
   
  

  .زيت بير جامعة يف وأستاذ سياسي كاتب  (*)



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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