
 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم 

يُفعل به ما قد فُعل ابلذين من قبله  أن الوعي زاد ويزيد، وأن جيل اليوم لن يقرر كثري منهم 
لشدة وعيه. فهل حًقا زاد الوعي؟!، هل ابت لدينا وعًيا مينعهم من أن يفعلوا بنا ما فعلوه  

 مبن قبلنا؟! 

تعال معي نسري على ظهر األايم نستعرض حالنا منذ جاء أمتنا عدو اليوم )االحتالل الغريب(.  
قام مقال .. فقط نقف على املعامل الرئيسية،  ودعنا منشي على مهل... ولن أطيل عليك فامل

ونتحدث عن مصر، وهي وإن كانت حالة إال أهنا   هل حًقا زاد الوعي؟!ونسأل عند كل معلم: 
 تصلح للتعميم لتشابه التجارب يف األقطار األخرى. 

(1)  

مصر جاء الفرنسيون إىل مصر ورحلوا سريًعا، واختار شعب مصر حبريٍة اتمة من حيكمه، وبدأت 
تبين نفسها بسواعد أبنائها، وأرسلت البعثات إىل الدول املتحضرة، وشيدت الطرق والكباري،  
وشقت األهنار واستصلحت األراضي، وأنشئ جيش عرمرم وسع ملك مصر حىت كادت تبتلع 

 الدولة العثمانية، مث ماذا؟! 

 بعد أن انتهت التجربة مبئة ومخسني عاًما بدأان نفهم!!

بدأ احلديث عن أننا مل هنزم الفرنسيني وإمنا رجعوا ملشاكل تتعلق ابلثورة يف بعد قرن ونصف  
عركة )أبو قري ز أسطوهلم يف مدولتهم، ورجعوا حلصار اإلجنليز هلم يف مصر، فقد دمَّر اإلجنلي

البحرية(، وجلسوا هلم يف البحر، مث محلوهم كاألطفال وأعادوهم إىل فرنسا؛ وهلزميتهم يف الشام 
ري من جنودهم ابلطاعون؛ وفهمنا أهنم جاءوا للقضاء على صحوة كانت قد بدأت يف وموت كث



األزهر بقيادة العلماء ومشاركة أهل احلل والعقد وأهل الرأي... قضوا على حركة جتديد كانت 
حتدث على قواعد الشريعة كل مئة عام وبشكل تلقائي؛ وفهمنا أن شباب الفرنسيني )القزم 

عوا األساس لتغيري اجملتمع وتغيري منوذج احلكم؛ فتغريت قيادة اجملتمع من انبليون ورفاقه( وض
طة اجلديدة أو ابلغرب )جتارة  علماء الشريعة وأهل احلل والعقد إىل آخرين هلم اتصال ابلسل 

الغرب، وبعثات الغرب التبشريية/ التعليمية/، وسفارات الغرب( وكانوا نصارى يف الغالب. حىت 
واملتعلمني على خمرجات البعثات  -ريوا، وذلك مبزامحة املتعلمني يف البعثات علماء الشريعة تغ

كلنا دخلنا طريًقا جديًدا:  هلم. وبدأ السري يف طريق جديد...   -والنقوالت عن الغرب 
السلطة.. واجملتمع. واملقصود أننا ابلفعل فهمنا.. ابلفعل زاد الوعي لدينا ولكن بعد قرٍن  

ًرا.. بعد أن قضوا حاجتهم وانصرفوا.. بعد أن أخرجوا فينا من ونصف... جاء الوعي متأخ
 أحبهم وانتسب إليهم!! 

(2 )  

وبعد أن رحل عرايب بسنني عددا فهمنا أن الفرنسيني مل يكونوا أعداء لإلجنليز وأصدقاء لنا، وأن  
صديق عرايب  املستشرق بلنت وزوجته مل حيبوا العرب، وأهنم شجعوا عرايب على الثورة وهم  

علمون ضعفه كي يقضون عليه وعلى من حوله .. شجعوه على اخلروج قبل االستعداد لتقتل ي
كية؛ وبعد  بذرة التمرد والبناء الصحيح، متاًما  كما فعل أبو جعفر املنصور مع حممد النفس الذ 

عشرات السنني فهمنا أن برقيات السفري الفرنسي )حتدث عنها حممد عبده وغريه( لتشجيع الثورة  
ائرين كانت دفًعا للضعفاء الغافلني.. احلمقى.. قليلي الوعي آلتون معركة لن يصربوا فيها  والث

يمون  ساعة، ولن يرجعوا منها بعافية، ولن تُبقي هلم أثرًا صاحلًا مصلًحا؛ وفهمنا أن الفرنسي س
دي ليسبس )مهندس القناة( كاذب وأن أعداءه من بين ملته )اإلجنليز( أحب إليه منا. ولكن:  

 ماذا فهمنا؟!!، ومىت فهمنا؟!! 



فهمنا ما فعل بنا.. وبعد أن فعل بسنني عددا. فكان أول ما كتب عن الكتلة احملركة لعرايب 
وعبده واألفغاين ومن حوهلم بشكل مباشر أو من خالل النصائح هو كتاب الدكتور حممد حممد  

ر اجلندي، ورافقهما كتاابت  حسني )االجتاهات الوطنية يف األدب املعاصر( وكتاابت األستاذ أنو 
. وصنعوا اجلسور اليت عرب من عليها هؤالء نقلوا أفكارهم عن الغرب.ألربت حوراين اليت بينت أن 

الغرب. وأن مثة كتلة من عدٍد من األشخاص الغربيني والنصارى صنعوا املشهد يف هناية القرن  
جنليز وقضوا حاجتهم وأخرجوا منا  التاسع عشر وبداية العشرين وحركوه.   فهمنا بعد أن دخل اإل

 من أحبهم وانتسب إليهم!! 

 

(3)  

هاج أدعياء احلرية، ينددون ابالستبداد واملستبدين، ويثورون األمة ضد اخلالفة العثمانية بدعاوى  
شىت، يقولون: حرية، ويقولون: وطنية، ويقولون: قومية عربية، ويقولون خالفة إسالمية عربية،  

وأمدهم أبسباب حىت اجتمعوا على العثمانيني ال ليسامهوا يف حماوالت  واتصل العدو ابجلميع
اخلالفة لإلصالح من نفسها، وكانت حتاول بكلتا يديها من أواخر القرن الثامن عشر. انظر: 

 ألربت حوراين )حمررًا(، الشرق األوسط احلديث، أول حبثني يف الكتاب.

واًل ألهدافهم... كانوا أفراًدا، وخاصة دعاة  ظن اجلميع أن ابستطاعتهم امتطاء ظهر العدو وص
اإلصالح فقد فشلوا يف إقامة )عروة وثقى(، أو حمدودي القوة )الذين كانوا يف السلطة كالشريف 

حسني(.كان املشهد أكرب من مساحة رؤيتهم ونفوذهم. وانتهى اجلميع إىل حيث ال يريد  
مية عربية. وال النصارى الذين عاون بعضهم اجلميع. فال انلوا حرية، وال خالفة إسالمية، وال قو 

االحتالل بشكل مباشر حتسن حاهلم، بل صار حال جمموع النصارى بعد انتهاء اخلالفة أسوأ 
من حاهلم أايم قوة اخلالفة، وانتهى السالم الداخلي بينهم )فتش عن األمة القبطية(، وهنا  



رها على اجلميع بعد جميء حديث عاٍل منتشر عن خسائر األقليات.. عن الطائفية وضر 
 االحتالل الغريب ملن شاء أن يصغي إليه. 

وكل ثورة تتلو علينا درًسا واحًدا خالصته: أن الثورات الشعبية أحد أدوات الغرب لتطوير  
اجملتمعات يف اجتاهه هوو ) انظر للكاتب:  كيف استطاع الغرب أن جيذبنا إليه عن طريق 

الثورات ؟(، وانظر إىل حال األمة قبل بدء الثورات )يف القرن  الثامن عشر( وانظر إىل حاهلا  
اليوم، وال ختدع نفسك أبن الذين جتمعوا يف ميادين مصر والسودان واجلزائر يريدوهنا مؤمنة حمجبة  

حدثون ملن فرق مجعهم وشتت  ساجدة راكعة قارئة داعية. إهنم يرفعون شعارات ابللغة اإلجنليزية يت
مشلهم وغلبهم على ما يف أيديهم.. يستعني بعضهم على بعضهم بعدوهم... مبعىن أن الصراع  

 داخلي.. ويف اجملتمع وليس يف السلطة كما قد كان. 

 

(4)  

 مشاريع التنمية: 

واألمر ال يتعلق ابجلانب السياسي والعسكري فقط، بل ابجلانب االجتماعي أيًضا. ونشري  
ارات:إش  

سؤال النهضة بشقيه )ملاذا ختلفنا؟، وكيف ننهض؟(، أجاب عنه ثالثة: اإلسالميون،  
والعلمانيون، وقوم خلطوا صاحلًا وآخر سيًئا.. أولئك الذين يتجمعون حتت مظلة )اإلسالم  

 احلضاري(.  
رة، ويف النهوض مرة بعد م -ابعتبار أهنم هم الذين ُمكنوا من السلطة واجملتمع-وحاول العلمانيون

كل مرة يفشلون... يف كل مرة حياولون الصعود يقعون على أعجازهم وُيرتكون هامدين يصيحون 
من األمل، يضحك عليهم من مير هبم. مل ينجحوا مرة. مع أهنم يف كل مرة أيتون بوصفة التقدم 

 والرقي من عند املتقدمني يف الشرق أو يف الغرب!!
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شلون بعوامل خارجية ابألساس، واملختصون يقولون:  وحني تفتش يف التفاصيل جتد أهنم يف
ي ال يعمل إال مبعاونة عوامل داخلية موافقة له. ولكين أضيف: أن العوامل العامل اخلارج

اخلارجية املفسدة صنعت عوامل داخلية موافقة هلا. فاملفسدون يف الداخل )يف السياسة،  
حماوالت التنمية اجلادة اليت وقعت على  والثقافة، واملال...( جلهم صناعة خارجية. وهذه بعض

 أعجازها شالء تصيح وجتمع الناس حوهلا يتعظون من حاهلا ويتندرون:  

أراد حممد علي دولة حديثة، وكان جاًدا خملًصا فيما يريد، وأمدوه  )سليمان ابشا الفرنساوي،  
  ماذا؟ ه من بعد تطوير مصر لتكون كأورواب، مثوالبعثات العلمية،..(، وأراد أبناؤ 

 الفشل. واالحتالل مرة اثنية. دورة جديدة يف دهاليز الفقر وسراديب األمل واحلسرة.  

وصدروا للشعوب العربية فكرة االستقالل، وقاتل املخلصون أبيديهم وعقوهلم من أجل 
االستقالل، وبعد عشرات السنني تبني أن االستقالل ال يعدوا تفتيت وتقسيم لألمة اإلسالمية.  

)االستقالل( هو مرحلة جديدة من التبعية. وكان شرط السيد اجلديد )األمريكان( أن   تبني أن
تمع  يتم تعميم )الدولة القومية( كصيغة حكم على اجلميع، وحدثت التحوالت يف السلطة واجمل

أبيدينا.. أبموالنا.. ومل نفهم إال بعد عشرات من السنني. والعجيب أن كثريًا منا دخل التيه  
صبني للكياانت الصغرية اجلديدة...   جادين متع  

وصدروا للدول القومية احلديثة فكرة االعتماد على الذات، وهم يعلمون جيًدا أن أي دولة صغرية  
ال تستطيع االعتماد على ذاهتا. ويف ذات الوقت كانوا يدشنون يف بلداهنم شيًئا آخر مغاير متاًما  

قد، ومل نفق إال بعد أن فشلت جتربة االعتماد على ملا يصدروه لنا، وهو االعتماد املتبادل املع
 الذات وخرجنا منها مديونيني على حال أسوأ من اليت كانت أايم االحتالل القدمي.

 

حاول العلمانيون ان ينهضوا أكثر من مرة، ويف كل مرة يفشلون، وبعد كل فشل يتقدم إليهم 
)نلبسها/   ني مسرورين، مث بعد أن الغربيون بوصفة جديدة للنمو، وأيتون إليها مسرعني فرح



نشرهبا( يتبني أهنا )مقلب دويل(. ثورة عبد الناصر، انفتاح السادات، خصخصة مبارك، نقوم من 
 الفقر لنقع فيه...  

ما حيدث اآلن هو حلقة من سلسلة الفشل اليت ُتصدر لألمة حتت مسمى اإلصالح، إن  
  فاآلن تسلط القائمون على النظام العاملي على الدول الصغرية وينفذون رؤاهم االستهالكية.

أو يف -كة يف السلطةحيولون العمران لسلع استهالكية ترهق الطبقة املتوسطة وتشغلها عن املشار 
برأي أو فعل. فكل يوم مدن عمرانية جديدة.. موضة جديدة يف السكن.  -صياغة أمناط احلياة

وحياولون إحكام القبضة على العمران بعسكرة احلياة املدنية وحتويل الناس إىل كتل تتحرك رغًما  
حد وإن أراد  عنها يف مسارات حمددة، وحياولون صنع عادات اإلنسان، فال يكاد يلتفت أ

وحياولون اخلروج من العمران الكائن بعد أن اكتظ إىل أرٍض جديدة فسيحة اإللتفات. 
بل وحياولون صنع    خيططوهنا كما يريدون ويسكنوهنا هم ومن حيتاجونه خلدمتهم من الكادحني.

والسؤال: هل عادات اإلنسان ليكون كاآللة يتحرك حيث يشاءون. وجادون يف تنفيذ رؤاهم.  
ما حيدث؟!  نفهم  

 نفهمه بعد أن حيدث، ومن يفهم منا حال الفعل قلة قليلة ال تستطيع تغيري مسار الفعل... 

وأنتقل إىل نوٍع جديد من األمثلة على أننا إن فهمنا فإننا نفهم متأخرًا.. على أن الذين يفهمون  
 ما حيدث منا قلة قليلة ال تستطيع تغيري ما حيدث.

النسيب!!  املدارس النقدية واإلحلاد  

يف التسعينات ظهر الدكتور عبد الوهاب املسريي، وحني تضع خمرجات الدكتور املسريي بني  
جتد أنه فعل ما كان رائًجا يف الثقافة العربية   -وشخُصُه حبيب أدعو له كلما تذكرته -يديك 

لسياق نقل معركًة  كانت حمتدمة يف اواإلسالمية يف القرنني املاضيني، وهو النقل عن الغرب. 
(، أو التحول  Positivism. وهي نقد املادية  )اإلحلاد الصلب. الوضعية الغريب إىل ساحتنا

ال  . وشارك يف استحضار عزت بيجوفيتش إىل ساحتنا؛ وإال اآلن من احلداثة إىل ما بعد احلداثة



اد  وخاصة أن اإلحل أدري ما الذي روَّج بضاعة املسريي وعزت بيجوفيتش يف ساحتنا العربية؟!
عزت بيجوفيتش   الصلب )الذي ال يؤمن أبي غيب( ال يشكل ظاهرة جمتمعية؟! وإن كان 

خاض معركة حقيقية يف سياقه الزماين واملكاين فعلينا أن نودَّعها مع رحيل أسباهبا، ال أن  
 نستدعي من اشتهر ونصنع صراًعا فكراًي ال حاجة لنا به!  

ملسريي نبتت يف الغرب حال تراجع االشرتاكية من وجهة نظري ميكن تفسري ذلك أبن عبقرية ا
)دينه األول(، وحال فشل السلوكية املادية كمنهج للبحث والتحليل وفشلها كمدرسة فكرية  

ومن مث منظوٍر ومل تستطع؛ وحال ظهور   Paradigmحاولت أن تتحول إىل منوذج معريف 
]الفرانكفونية[، واملدرسة اإلجنليزية،  املدارس النقدية يف الغرب )املدرسة النقدية بصيغتها احلديثة 

والبنائية، مث االجتاهات النقدية األخرى( فجاء إلينا وأخذ جانًبا عما حيدث يف بيئته )مصر،  
وكانت يومها مشغولة مبيالد جديد للصحوة اإلسالمية بعد انتهاء موجة حسن البنا وسيد  

وجود بيننا )اإلحلاد الصلب(، قطب(، وصنع سياقًا خاًصا به، حتدث فيه عن نقد شيء غري م
بعيًدا عن الصحوة اإلسالمية،   -أو عن ذاهتم من خالل دور -وانضم إليه الذين يبحثون عن دور

فأكملوا هذا الطرف املعريف حبديث عن )النظرايت النقدية الغربية، وضعف الدولة القومية 
ون مساحة لغرس بذور ظنوا أهنم إن اندسوا بني املدارس النقدية الغربية سيجداحلديثة( 

اإلسالم يف السياق العاملي املعاصر، وظنوا أن تراجع هيمنة الدولة يعطي لإلسالميني 
 مساحة!!

املدارس النقدية الغربية تطوير للغرب نفسه يف اجتاه نوع جديد من اإلحلاد غاب عنهم أن 
ويف اجلانب السياسي   ، والكفر ابهلل وما أنزل على رسله.. هو اإلحلاد النسيب )ما بعد احلداثة(

فإن ما حيدث هو إضعاف للدولة القومية لصاحل الكياانت غري الرمسية )املنظمات األهلية، 
والشركات العابرة للقوميات، ومجاعات العنف غري الرمسي وشبه الرمسي...(، مبعىن أن الغرب 

اتنا حنن املسلمني وغري يطور أدواته املعرفية والسياسية ملزيٍد من السيطرة وإعادة الصياغة جملتمع
املسلمني من أهل اجلنوب والشرق.هو الرجل األبيض الشمايل الغريب يكمل مسرية امتالك  



أسباب القوة والسيطرة على غريه، أو قل: هي اخلالفة األمريكية تكمل الغزوات اإلمرباطورية 
يف سياقه.. ينقلون عنه..  أبدواهتا الثقافية جبانب األدوات العسكرية والسياسية، واملطرفون فكراًي 

مل خيرجوا عن منظومته: تعلموا يف مدارسه وقرؤوا لكتّابه فطبعي جًدا أن ينقلوا عنهم.. أو يتفاعلوا 
حني يدخل أحدهم السبل فإنه يرى السبيل مستقيًما.. ال ينتبه إىل أن السبيل ضالل معه. 

سري.. من يوافقك؟، من يسري يف الغاية ويستدل على خمالفة الصراط املستقيم حبال رفقاء ال
جبوارك؟، وحال النفس مع هللا وإال فكل يرى ما أيتيه حسًنا )زين هلم سوء أعماهلم( )أال  

 إهنم هم املفسدون ولكن ال يشعرون(. 

غاب عن املطرفني فكراًي أن اإلسالم منظومة متكاملة.. هلا رؤية مستقلة يف كل شيء. وتعمل  
ئتها )أَفَ تُ ْؤِمُنوَن بِبَ ْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَ ْعٍض(، وإن جزئيت  جمتمعة. مبعىن أنه ال ميكن جتز 

 دخلت يف غريها وفقدت ذاتيتها. وكل املنظومات هكذا.. ال ترضى بغريها إال اتبًعا.  

وتبىن املسريى أحد أغرب األطر النظرية لتحليل الظاهرة الصهيونية، وهي أهنا مجاعة وظيفية،  
التدين الصهيوين اليهودي املسيحي العلماين يف صناعة احلدث، وال أدري  وحاول هتميش دور

هل علم أن اليهود مكون أساسي من مكوانت الفاعل الدويل الذي يوظف ما يسمى ب  "دولة  
إسرائيل"؟، وقد قال هللا عن اليهود )ويسعون يف األرض فساًدا( والتعبري بصيغة املضارع اليت تفيد  

َر للعلمانية من زاوية مل ينظر إليها غريه )العلمانية الكلية والعلمانية اجلزئية(.  االستمرارية.  وَنظَ 
مضى املسريي وقد ترك جسًرا عريًضا بني الكفر واإلميان يسمى )العلمانية اجلزئية( و  ولذا 

وظف يف إطار   -ويقيين أنه بدون قصد -، مبعىن أن كثريًا من جهده)اجلماعات الوظيفية(
مثَّل حالة من الوعي الزائف واملعارك اليت ال حاجة لنا هبا.   الشامل على أمتنا..  الزحف الغريب

)انظر عرض أمحد سعد زايد  ولذا جتد املسريي حمل ثناء من امللحدين وأنصاف امللحدين.
لكتاب "اجلهل املقدس"، حيث أثىن على املسريي وكان يقلد صوته وآداءه أحيااًن. واطلعت على 



ق البحثية احملكمة تطالب ابإلفادة من أطروحات املسريي يف تطوير الصحوة عدٍد من األورا
 اإلسالمية يف اجتاه العلمانية(.  

واجب الوقت يف أن جيتمع عامتنا.. سادتنا.. خنبتنا على الشريعة: حيررون أصوهلا، ويشيدون  
التجربة  وأأكد: أين أحرتم شخص املسريي، وأن التحدث عن على قواعدها، ويدفعون عنها؟!.

بعد انتهائها ليس كالتحدث عنها وقت حدوثها، وليس من اجتهد فاخطأ كمن أراد اخلطأ 
األزمة عريضة ألقول: أن  -وهو من عقالئنا ومفكرينا الكبار -ابتداء. وقد أتيت املسريي

 وعميقة وأننا يف تيه أشد من تيه بين إسرائيل! 

 

 األنساق املغلقة)اجلماعات(!!

ماعات اإلسالمية املنظمة كاإلخوان املسلمني وحزب التحرير واحلركات السلفية واملقصود هبا اجل
متثل هذه املرحلة كلها حالة من  املسلحة، والتكتالت السلفية العلمية املنظمة وشبه املنظمة.

الوعي املتأخر، أو أحد مظاهر التيه الذي دخلته األمة اإلسالمية، أو أحد شهود العيان على  
اإلسالمية من قبل خصومها...  توظيف احلركة  

كنا أمة فصران مجاعة. على أمل أن تتضخم اجلماعة فتصبح أمة. فكان أن أصبحت اجلماعة 
مجاعات )أنساقًا مغلقة/ أحزااًب( وانشغل كل أبخيه. واملشهد األكثر ووضًحا على أن كل مجاعة  

تقتتل وليس بينهم   لن تربح مكاهنا حىت حتسم مع أختها هو مشهد اجلماعات املسلحة اليت
خالف عقدي/ أيدولوجي أو منهجي .. فقط اختالف )األمري(. )كل حزٍب مبا لديهم  

كما قدمت -والبد من اخلروج من صيغة اجلماعات/ األنساق املغلقة. واحللفرحون(. 
يف التحول إىل النخب املتخصصة.  -مرارًا  

 النمو العضوي!! 



للذهن املعاصر أربعة مصطلحات: أوهلا: التصوير الفين  -رمحه هللا-أضاف األستاذ سيد قطب
  -حني تقرأ، أو تسمع-يف القرآن الكرمي،  يقول: يعرض القرآن الكرمي مشاهد حية.  كأنك 

تشاهد مشهًدا مصورًا أبمجل أدوات التصوير. وتدبر: )ُمتَِّكِئنَي ِفيَها يَْدُعوَن ِفيَها بَِفاِكَهٍة َكِثريٍَة  
َها يف اَنِر َجَهنََّم فَ ُتْكَوٰى هِبَا ِجَباُهُهْم   (َوِعنَدُهْم قَاِصرَاُت الطَّْرِف أَتْ رَاب   .َوَشرَاب  )يَ ْوَم حُيَْمٰى َعَلي ْ

الفين(، وهو سر اجلمال يف  ، وقرأ القرآن هبذا االخرتاع األديب )التصوير)َوُجُنوهُبُْم َوُظُهورُُهمْ 
كتاابت األستاذ سيد. والثالثة األخر: جاهلية اجملتمعات املعاصرة، والعزلة الشعورية، والنواة  

 الصلبة/ الفئة املؤمنة(. وجتمعت هذه الثالثة فيما ميكن أن نسميه ب  )البناء العضوي(!! 

ا، يقول: يُبىن كما يبىن  حتدث سيد قطب عن اجملتمع اإلسالمي املعاصر، ووضع تصورًا خاصً 
اجلسد، من فرد، فاثنان، فأربعة، فثمانية كما املتتابعة احلسابية حىت يصري اثنا عشر ألًفا وهبذا 
يكون قادرًا على مواجهة اجلاهلية، وطالب املؤمنني ابلعزلة اجلسدية أو الشعورية، واالستعالء  

ل سيد قطب حالة  ن أسأل: هل مثَّ وأريد هنا أابإلميان. وقد شرحت هذا يف مقالني سابقني. 
 من الوعي الزائد أم ساهم يف الرتدي؟ 

 .  ، وأعود ألكمل عليهما إن شاء هللا قدمت مقالني سابقني عن األستاذ سيد قطب ورؤيته

 حممد جالل القصاص
 2019أغسطس 1
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