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ْباْهيْالحلْ كوْتَشابامْْ
ْمحمدْيوسفْعدس

ْ
اْحاشاااااْ ْكوْككووْ  القْاكًشاااا ً ْمسااااًا ب اْب اوقْالا امْ أماْكتحد ْعقْوا  ْْكوسااااا   

الًيْكف زتااْ  اماتْواسااااا لْوتحدقالتْ  قالْلال ًلاااااا ْال الميْومالومً ْالمالقلْال  قبلْ

باامزماالْال هقْْفَْ ْ ب اثاااااْ  ْفقماااْعْ كوقْمقْيسااااااا ْفيْكم يةاااْال با ياالْارم يةقاالْلًةووْ

وماْت اقْآثارهاْالمدم ةْتاد ْاال ًلا ْوالمالوملْالمالقل2008ْْال ااريْالًيْاأ   تْسالْ

 ْوم ْذلكْتللْكم يةاْسااا رةْفيّْق ااْمْمساااأدةْلدمتسااساااتْفيْكم يةاْوال المْمقْوراباا 

اْوالشاااا كاتْال مال لْعاب ةْالااراتْمْالًيْت ق ْفيْارر ْف ْلاابفيْمحاوللْ اببلْْ؛سااااا  

اْ السقط ةْوال بو يلْعدىْالبش ْْ  ْوف  ْالث وةْالبً ولقلث واتْالش وبْالطبق قلْ لوص 

ثلْو  ضاااااشْالشاااا وبْبوسااااابدااْالمدم ةْوماً اتااْباواتااْال سااااة يلْمْْ   ْالخبقثلْوالمدو 

ْْْ  ْْار ويلوْوالًط قمْْمْوالةقمقابقلْالس يلْالبقولوجقلْارسدحلوك لدْبذلك:ْ

ْ

وهااْالْبدْكوْكشاق ْ لىْماْسابأْكوْأباإْ لق ْمقْ بلْوكًبإْفق ْعشا اتْالمااالتْوالةًب  ْ

بالوعيْلماْي ا ْبامْمقْوْوضااااا بإْعدق ْكمثدلْصاااااا ملْحًىْيساااااً قأْالااسْويًحلااااااو

دْْكوْشاااا كاتْار ويلمقْهذهْارمثدل:ْوْ  اسااااًوالقْوعبو يلْوافاار أشاااا ْارم ا ْفىْتً م 

 واأققْْْالا يدلْوال مقدلْْال المْلًحاقأْم يدْمقْاررباحْْ  ْوتسااااااًلااااااادرْمقْالحةومات

؛ْفالْت دمْمثال:ْكوْملااا ْكصااادرتْوتشااا ي اتْلًح يمْوت  يمْال الجاتْْوار ويلْْالبديدلْ

ْالابويْ -"الح امل"ْْمقْيساااااًخد ْْي ا ب اأوأ اْ ْ!  ْبالسااااا قْثالثلْكعوا ْْْ-وهيْمقْالطب 

اْبموْال الجاتْالبديدلْ الْمقْارضاااااا ارْْمْوك لْتةد لْ  ْفوقْكأااككث ْفاعدقلْعدم  محلاااااا 

  ْْهذهْهىْأوعقلْْققالبشااا يْوال الْااْار ويلْالةقمقابقلْبال ساااما ْحْ دْْال اأبقلْالمادةلْالًىْت ْ

ابااْالم ًم اتْالًىْت يدْلااْالشاااا كاتْالةب  ْكوْأ قهْفقااْماْتبا ىْمقْكعمارأاْوكعمارْكبا

ْوكح ا أاْْفىْمسًابلْاريا ْ   !!

ْ

ساااااااا ْاالعًاا ْفيْالا وْال شاااااا يقْكوْالديما امقلْتًطدبْحةوماتْماًخبلْتحمىْالحاوقْ

فالملااااللْال املْكع ْوك دسْمقْ؛ْ ْلامْاحًقاجاتامْارسااااساااقلْاالجًماعقلْلدمواماققْوتوف ْ

ْْوللْالْهمْ تكوْتخض ْلش كاتْمسًودلّْق ْمس ْ ْالً َ بُّلْلااْ ال 

مقْهذهْالملاااااللْ:ْْالمتسااااساااااتْاللااااحقلْوم افأْالمقاهْ  ْو دماتْالًامقلْا أساااااأقلْْ

ْوواالم ابقاتْ  ْكالمدارسْوال ام اتْوالم اهدْالثاافقلْ  ْوارمقْال ا ْكالشااا ملْوالمحاكمْ

اتْالطبق قلْلداباتْوالحقواوْ  ْوالحدابأْال امل   ْكلْهذهْالم افأْوالخدماتْالحقويلْالمحمق ْ

ساوْوأموهْ ش كاتْْحوزةْالدوللْب قد اوض ًااْالاواأققْفيْْمالالزملْلحقاةْا أ عقْ بضلْال

ْكوْت ب ْبااْ   

ْ

ْولةقْلألساافْالشااديدْكصاابحإْكلْهذهْالم افأْوالخدماتْاةوْع ضاالْل حفْالشاا كاتْفي

ملْ  ْوصَةإْلاذهْلًحطقمْالحواج ْالااأوأقلْالًيْتحق ْباذهْالماطالْالمح ْ الض  وسْح بااْ

الح بْشاا اريقْجديديقْهماْلالخلااخلاالْوال ولملب  ْْوبدكتْالحةوماتْتًااو ْكما ْزحفْ
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اْكوْمح ْ شااااااق  اْالم اقْال ا ْْيً كْفىهذاْالمساااااا ْالذيْ داً ْبقديااْ  ْفدمْ؛ْ" راكوال"ْ م 

امْبلْكصبلْكلْشئْ مْ مادْ  ْلْكوْفيْم يا ْ لىْالخلخللْ  ْلَْخَْلْْاْفيْحاللْ َْس 

ْ

ال المْ ذوْيً  ْأحوْم ًم ْجديدْيلاااا  ْلااْكحدْ عاةْالخلااااخلاااالْهوْ"مدًووْف يدماو"ْ

مقْالااد االْْ%20 لى10ْْ:ْ"فيْهااذاْالم ًم ْلقْيباىْفيْحوزةْالحةوماالْككث ْمقْباولاا 

قلْكالالا ْالاضااابيْوالاواتْالمساادحلْمْوالًخ قفْمقْالاوميْلإلأ اقْعدىْوظاب ااْارساااساا

حاالتْال ا ْالحا ة  "ْبلْ وْ"ولقا ْتساااةاأقق"ْْياد الْصاااالحقاتْالحةوملْووظاب ااْبحق ْ

الخلااخلاالْكوْكلْبوصاالْم ب لْْوجم وْ ْوهةذاْي  ْالْيباىْلااْسااو ْالاواتْال سااة يلْ  

ْعدىْهذاْالةوكبْاررضيْيابويْكوْتةووْتحإْسقط ةْالاطاشْالخاصْ 
عادماْتلااااااابْب مْارألملْْال اشاااااادلْفىْال المْالثال ْب اووْمقْأاحقلْك   ْأالحظْكأ ْ

ْكأااْْْت  لْ ق اْبا سااْوبال هاْ  ْفًبق ْممًدةاتْالش بْوموار ْث وت ْ الخلخللْ  ْتلق 
 ْوم افا ْلألجابيْ  ْالذ ْياادااْبدورهْفىْم حدلْالحالْ لىْالشاااااا كاتْال مال لْوشاااااا كات

اتْعلاااااا ْال ولماالْفْ  )عاااب ةْالاااارات ْ توقاابْعقْماادركاااتااااْالًيْْاااذهْواحاادةْمقْحًمقاا 
ْ المباش ة

ْْ
وْت  يدْالشاااااا بْمقْث وت ْلوفيْالبح ْعقْحدوقْممةالْلمواجالْك طارْالخلااااااخلاااااالْ

اْعادهْكيْكملْفيْالحةوماتْكوْتاامْلمااوملْْبالشاااااا عقلْوموار ْحقات  اْجا   لمْكجدْم ة   
اْارملْالوحقدْالبا ىْكموقاوْالش كات  ْوالْكوْتً اج ْالش كاتْعقّْق ااْمقْتداامْأ ساامْ م 

فق تة ْعدىْالشااااا وبْوالااسْال ا يقق:ْْكوْيال مواْكأ ساااااامْفيْح كاتْشااااا بقلْلمواجالْ
  لْم موعاتْكبق ةْتًح كْفيْ دبْكوروباْوكم يةاْضاااااادْالخط ْبمأ سااااااامْ  ْو دْبدكتْبال

ْالخلخللْوال ولملْوضدْتدو  ْالبق لْ  ْوضدْ سًوالقْال ا امْفيْال المْالثال ْ  
وكض بْلذلكْمثالْْبوا  لْذاتْ الللْعدىْ مةاأقلْأ احْالح كاتْالش بقلْْحدثإْفيْماطالْْ

اْوالْكسااطورةْولةقْ ْ وْْبامباْهذهْلقسااإْل ْكوتشاااْوْْبا"ْ  ْ ذَْشااابامْْبوساا ْبولق قاْتساامىْ"كوتْْ
ْوا  لْحاقاقلْ   

ْ
اْشاااااا بق  اْضااااااادْْ"كوسااااااةارْكولق ق اْْ"بطلْهذهْالوا  لْهوْ مْتم     كحدْ ا ةْال ماقْ  ْت ع 

تحإْضاااوومْالباكْالبولق قلْ لاااخلااالْم فأْمقاهْالشااا بْمْالذيْاضاااط تْ لق ْالحةوملْ
اسااًخدمااْ يكْْتشااقاىْفقماْب دْْالًيل-ْارم يةقلBechtelْْْالدوليمْواشااً ت ْشاا كلْْبْةًلْ

وذلكْْ ْليْي ًمدووْعدقااْسقط تْعدىْكلْملا رْالمقاهْالبديدلمْوكاوْارهاْ-لاابْال  اقب

 لىْ واأققْجديدةْك جب تْالحةوملْعدىْ صااااادارهاْوتا قذهاْباوةْالشااااا ملْ  ْفدماْْااساااااًاا ْ 
ماْكاأإْكض افْْلرف إْكس ارْالمقاهْثالثْكصبحإْالش كلْهيْالملدرْالوحقدْلمقاهْالش ب

و قا تااْ  ْوجذبإْْ تْثورةْش بقلْكحسقْكوسةارْكولق ق اْتالقمااعدق ْمقْ بلْمْوهااْت  ْ 

مقْالثوارْمقْكلْف اتْالم ًم ْوحدثإْملاااااااا ماتْعاق لْاسااااااًخدمإْفقااْْاكلْيو ْم يدْ 
اْمالشاا ملْوال قهْال صاااصْالحيْ  ْْفاًدإْ وفادْب مْالشاابابْكم افامْ  ْوكصاابلْْك أاساا 

واْفىْ ْبإصاباتْفيْال مو ْال ا يْ  ْولةقْعش اتْارلوفْمقْالثوارْ سًم   ب ضامْمشدوال 
الًلاه ْحًىْكجب واْالشاااااا كلْفىْالااايلْعدىْال  ارْمقْالماطالْ  ْوتسااااااد مْالثوارْالم فأْ

ْ عا ةْتالقم ْو  ارت ْ 
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 ام لْْبكسااااااًاذْالااأووJoel Bakanْْْْ"باكاوْلْْجوب ْ"ْب فسااااااوروي دأْعدىْهذهْالوا  لْ
ْالشاااااااق ْ ْ"ْفيْمتل  ااا  ْ"ا"ب يً ْهْكولومبقاااا  The Corporation: Theساااااااال"لمتساااااا 

Pathologicl Pursuit of Profit and Powerْ   ْ:ياوق 
ْ
لشاااااا كاتْال اح لْباو ْالشاااااا بْالمالملْ  ْوذلكْ حقامْ قمْالْمااصْمقْم ابالْ وةْا"

ْكابااتْ  ْمااهضاالْلاقمْهذهْالشاا كاتْ  ْ أااْتحاوقْ لاا ْهويًااْعدىْكوأااْكأاأقققْوف  يققْ
فاحقْأش  ْب واب ْ أساأقلْعمقالْْ؛ْمْولةاااْأ فمْكوْتةووْهذهْهويًااْماحط لاسًاالكقلْ

ماقْفيْعالمْكفضااال  ْآمْوأشاااً كْفيْملاااق ْواحدْووالً اماتْك ال قلْأحوْب ضاااااْالب مْ
وكدااْيش  ْكوْهااكْكشقامْع ي ةْعدقااْوماملْالْيمةقْكوْتةووْموض ْ سًوالقْمقْكحدْ  ْ
رأاْالشااا كاتْالمساااًودلْ  ْ  أااْب ااةْحضاااارةْولساااااْم   ْمًااسااادققْومساااًادةققْكماْت لاااو 

اتْارمقْالًىْتمدةااْحةوماتااْوتً املْم ااْعدىْهذاْارساااااااسْ  ْوتسااااااًخد ْفىْ ا أاْْ و
ْْ" كوْال مقدلْالا يدل

ْ

لدااو ْالحديثل  ْعبو يلْْ راسلْ:Mortgageْْضلْالموت: بب اواوْ"ْمثق اْكاإْك  كْكًاب ا

دم   ْب يطاأيْمًخلالْفيْعدمْاال ًلا ْوهو"ْْمايةلْروبثا   ْْ"متل"ْلالديووْوا ًلا ْم 

المًم  يقْعدىْالمالوملْسْكشاااا الو بقلْك و ْوكعداؤهْمقْكألااااارْال كساااامالقلْهْي ًب ْو

يوواال ًلاااااااا يلْالو بقلْالاابملْعدىْ روقْْكالم كعً فْكأايْعادماْ  كتْوال وابدْ  ْوْالدُّ

كقفْلم ة ْا ًلاااا  ّْ بيْكوْيةووْهذاْهوْمو   ْال افمْوهدلْلمْكساااًط ْكوْكساااًوعبْ

لمالومً ْالمالقلْمْوكوْياً بْ لىْحدْالًطابأْم ْمبا ئْال ة ْاالساااالميْفيْاال ًلاااا ْْكد قل ْ

ْ  ْْعدىْكساسْمقْال اقدةْالدياقلْار ال قلالذ ْيابذْْال وابدْال بويلْ

هذاْالمتلفْيا كْب اديْ  دإْلا ساااااايْالبدْكوْ ق ْ و  تدري  بدكتْتًالشْ ماْْا ْولةقْحق تيْ كد

كع بإْبًحدقالت ْورؤيً ْاللاااااا  لْمْفسااااا قإْ لىْصااااادا ً ْْحق ؛ْت م اإْفيْ  امةْالةًاب

اْفيْلادوب الم ضااااالتْاال ًلااااا يلْاتْمويدلْوعمقالْحوقْاروتحاورأاْح-لوكاإْآأذاكْماقم 

ْوماْيمةقْكوْيادم ْاال ًلاااااا   ْمْوال ال اتْاالساااااًواللقلْم ْشااااا وبْال المْالثال ْالو بقلْ

ْا سالميْمقْحدوقْلمشةالتْال المْالممزو  ْ

ْْ 1997ساااااالْْكشاااااق ْهااْ لىْب ضااااااا:ْْْْجامْفيْتا ي ْباكْاأ دً اْمذهدلكمثدلْْفيْكًاب 

بدقووْجاق ْ سااااااً لقايمْفإذاْعدمإْكوْوزارةْالمالقل680ْْل مدلْالاادْالومايْبمبدغْْْتادي ْ 

مْفمقْكيقْجامتْباقلْالمبدغْْبدقووْجاق ْفا 25ْالب يطاأقلْ دْكصااااااادرتْمقْهذاْالمبدغْ

مقْجمدلْالااو ْالمًداوللْفيْْ%97بدقووْجاق ْ سااااااً لقايْ  ْوهوْيمثل655ْْومادارهاْ

ْاال ًلا ْالب يطاأي؟  

وا جابلْببساااااااملْكوْالذيْ دأْهذهْالااو ْهوْالباوكْالً اريلْوكوْهذهْالةمقلْالاابدلْمقْ

ف لْهذاْواحدْمْوسوفْيلابْالااسْبالذهوقْرأامْي دمووْكأ ْ ذاْشيمْالااو ْأشمتْمقْالْ

لدااو   ْولقسْلم تةبْهذهْال  يملْ الْالساااا قْياضااااىْفق ْباقلْعم هْ  ْْاماامْكعً ب ْم ي   ْ

الباوكْهااذهْقْالوحقاادْبققْج يماالْالً يقفْوماااْت  داا ْالباوكْكوْالااو ْالًيْتخداااااْوال  

لقسااإْهيْاروراقْالااديلْوالْال مالتْالم دأقلْالًيْتلااة ااْالحةوملْ  ْو أماْهيْأاو ّْق ْ

فقماْ؛ْحاقاقلْكوّْق ْمبق قلْ  ْتمثلْ قملْالديووْوال ااراتْوارراضااايْالم هوألْلد ْالباكْ

   ْوماْْك راكْماْال هقْال اار ْ؟!ْْ أ ْالب كلْاةساااالْالًىْْ"ال هقْال اار "ـااااااااايسااامىْب

ْ  ْْ 2008ْ القْارزملْالمالقلْالشاق ةْفيْعا ْا  ًلا ْارم يةىْ اضااْ
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عالقلّْق ْمحسوبلْمخام   و ْمدو ملْبًاافإْالباوكْعدىْمالْتًشةلْبْهذهْارزملْْبدكت

لباوكْوارسااااواقْارم يةقلْكوالْْثمْاْوالباوكْتةب ْكة ةْالثدجْلًاد ْ طاشْال ااراتْوك ذتْم

والبدْكوْْ؛ْْالماليْال الميْالالا ْْف   تْلًلااااااا ْفيْالااايلْفااعلْهابدلْ؛ْالمالقلْال المقلْ

قْتاب ااْآأذاكْالْي اقْيًذك ْ عالوْباكْْ"لقماوْب اذررز"ْ فالسااااااا ْمْوتب ً ْباوكْك   ْم

مدقارْ لىْككث ْمق800ْكفدساااااااإْب دْكوْابًد إْكمواقْ وقْالا  ْالخدق قلْالًيْ  د رتْبققْْ

فدقسْ لىْهذاْالماحىْْ  ْوهذاْموضااااااوشْآ  ْلقْأً    ْل ْاةوْ  ْْت يدقووْ والرْكم يةي

  لدأا 

هوْكوْالحةوملْت ًمدْفيْ دأْالااو ْالالزملْلًسقق ْاال ًلا ْْمماْسبأوالم اىْالمسًخدالْ

اْكوْكلْعد سااوامْفيْالًداوقْْ:موجو  والرْْىْو وشْكباامْشاا بااْفيْالديووْ  ْوم ااهْكيضاا 

ْم دأْفيْر بلْشخالْماْكوْمتسسلْكوْش كلْكوْحةوملْ   ْقْ يْْكوْفيْحسابْباةيْهوْ َْ

و دْي ً  ْب مْالااسْفقاوق:ْ ذاْكاوْ دأْالااو ْباذهْالط يالْمً وكْلدباوكْفالبدْكوْ

اْ"يةووْهااكْسااااااببْوجق ْلذلكْ  ْوي  ْالمتلفْعدىْذلكْباول :ْ عدىْال ةسْمقْهذاْتمام 

لذلكْ  ْبلْككث ْمقْهذاْتوجدْك ل لْالْحل ْلااْعدىْاةثارْالمدم ةْوجق ْفدقسْهااكْكيْسببْ

اذهْالط ي بدْالْذاتالْفيْ دأْالااو ْالم ًمدةْعدىْالا و ْل م كبلْ  ْلقسْفيْحقاةْال وا

اْ    ْ!ارف ا ْفحسبْبلْفيْحقاةْالش وبْوالدوقْكيض 

 :تاطويْعدىْ  اياْوكوار ْكامالْْال المقلا  ًلاااااااا يلْْلكوْالمالومْْوالخالصااااااال

تً بالْبالااسْمقْحق ْالْيش  ووْ  ْوفيْالال ياتْاال ًلا يلْالسابدةْف و ْومسدماتْ

ار القْوالديقْ  ْوسااااااًللْْوالْتثبإْكما ْالًحدقلْالد قأْالاابمْعدىْماطأْال دقْْكاذبلْ؛ْ

سْكوضاااشْالمحًاجققْوالمسااًضاا  ققْفيْتدهورْمسااًم ْماْباىْالالا ْالمالي ْمتساا  ْوالباةي 

بويل ْ  ْعدىْالديووْوال وابدْال  

ْ

ممساااااويلْمقْْكوضاااااشعدىْْ" بضاااالْالموتْ   "و ذاْكاوْمايةلْروبثا ْ دْكمد ااْفيْكًاب ْ

تطبقااتْهذاْالالا ْفيْالدوقْالمًادملْمثلْب يطاأقاْوكم يةاْوكسااااااً القاْ  ْفإوْالممسااااااااةْ

الحاقاقلْالةب  ْتًمثلْفيْ يووْال المْالثال ْالًيْعال ااْبًحدقالت ْال  ي لْوأل ات ْالثا بلْ

ْعبا ياالْفيْكًااابْآ  ْلاا ْب اواوْ:او اْكم يةااا:ْال ول"ْْ ً حْلااااْحدوال  ماالْوالااديووْو اعاا 

ْ "و مب اموريلْالدوالر

الًيْيلاااا ااْصااااادوقْالاادْالدوليْل ال ْْالً ديلْالاقةديْ"روشااااً ل"ْيةشاااافْلااْفق :ْكوْ

 لىْاالساًواامْعقْماليققْال ماقمْو لىْتخ قمْمساًم ْلسا  ْْمشاةالتااْاال ًلاا يلْ دْك ت:

ربوابْعدىْملاااري ااْمْو لىْ لااخلاالْالاطاشْال ا مْوفًلْاالدوالرالوماقلْكما ْْتْال مال

لد وقْالشاااا كاتْعاب ةْالااراتمْوالاضااااامْعدىْكلْكأواشْالسااااقط ةْالحةومقلْعدىْارجورْ

وارساا ارمْو لوامْ عمْالسااد ْالالزملْلم قشاالْال ا امْ  ْوكاأإْالاًق لْالااابقلْ القْال او ْ

مْوفشلْكلْالمش وعاتْالدولق ْققْار ق ةْفشلْذري ْعدىْموقْالخ ْلسقاسلْاللادوقْوالباك

اال ًلااااا يلْالًيْكشاااا فاْعدىْتا قذهامْوت تبْعدىْتطبقأْأموذ ْالًامقلْالموصااااوفْلدوقْ

حًىْعقْتسديدْار سامْفيْْتسديدهاْ؛ْبلْع  تْال المْالثال ْت اكمْفيْ يوأاامْفدمْتسًط ْ

 كوْ عالوْ  مْكوْ لىْم يدْمقْاال ً اْار سااااامْلْ لَْوَْدْْواضااااط تْ ماْ لىْ عا ةْجَْمواعقدهامْ

ا ًلاااااا يلْْ أسااااااأقل:ْار وواأًاإْبذلكْكساااااطورةْالًامقلْفيْال المْالثال ْ لىْك فالسااااااا؛ْ

ْْواجًماعقل  !
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ْ

1987ْ ْسالIFAAْلادْسبأْ لىْاكًشافْهذهْالحاقالْمتتم ْم ادْاال ًقاراتْا ف ياقلْ)

مْوككدْكوْفيْبال همْْالذيْمالبْالدوقْا ف ياقلْبإّالقْمةاتبْالباكْواللااااااادوقْالدولققق

 ْ دْتساااااببإْفيْاأخ ا ْفيْالد لْالومايSAPSْب امجْالًامقلْالموصاااااوفلْتحإْاسااااامْ)

ْوسْالماقْ لىْالخار ْوارت اشْمسًم ْفيْالديووْالخارجقلؤشْوه وبْروتضخمْماليْم وْ 

  ْْ

ت ويمْعمالتااْالمحد قلْ دْاضااط تْالحةوماتْالًيْساااطإْفيْشاا كْالديووْالمً اكملْ لىْو

  مْ أ ا ااْعدىْالمسًش قاتْال املْوالً دقمْمماْك  ْ لىّْالمْفاحهْفيْارس ارْمْو لىْ

ْوح ماوْ  ْوالدعمْالسااااد يمْوتدهورْاالسااااًثمارْفيْال راعلْالمحدقلْملاااادرْم ا ْالشاااا ب

د اَْإْاْْ ْكم لحدْال وشْْْمقْاالحًقاجاتْارسااااااساااااقلْلدم قشااااالْالطبااتْالدأقاْفيْالم ًم  ّْ ك 

مْوكصاابحإْْالدوقْْومقاهْالشاا بْدط قْوالةا باملتدهورتْالباقلْارساااسااقلْ  ْوْْالملاااأ 

اأًاإْبب مْ  ْْعارملْبطاللْلً ً سااااااامْْالمديالْعاج ةْعقْتاديمْف صْعملْرباابااْم

ْالدوقْ لىْ عالوْ فالساا  

ْ
myades34@gmail.comْ

ْ
ْ
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