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 وآالّ األهكبٍ األقؿبن ؛ًىّ اَوكِ اَػبملٍ

 
/نىقمرب اٌَىّ اَػبملٍ َُوكِ، ويف مصِ هرا اٌَىّ نثِ طرني طنخ ؿّىة معُع أغلبء األمم 31ًىاقو ًىّ 

ؿّىة املعُع مٌصبم ؼهىم اَوكِ، وند ونػز اَؽًىمخ  املرؽدح وشٌهخ اَوكِ اَػبملٌخ، وغهثه تصالشني غبمب

ّ. األهكبٍ األقؿبن ًكرهدون تؼًِ غبّ َألمبن واَساؼخ اَسوؼٌخ واَثدنٌخ، 0221األقؿبنٌخ غىل هرا املٌصبم غبّ 

زؾم وظىد ظهىد ذثرَهب اَعهبد اَػبمُخ يف معبٍ ؼهىم اإلنظبن. ًسي األــبئٌىن اَنكظٌىن أن األهكبٍ 

َكرتح اَساهنخ مػسكىن َألذي اَنكيس دامئب، يٌل أن هنبى غىامِ غدًدح ذؤشس غىل نكظٌبذهم األقؿبن يف ا

 طُثٌب مصِ اَرؽسغ اَعنيس واَرمٌٌص اَػنرصي ونُخ اَرظهٌالد واَؽسة.

وند أغُن ؿندوم دغم األهكبٍ تبألمم املرؽدح )مًرج اٌَىنٌظل( أن أزتػخ مالًني هكِ يف أقؿبنظربن 

أَل هكِ تؽبظخ إىل دغم قىزي. وقو ذرصًؾ مًرج اٌَىنٌظل،  011وًىظد تٌنهم  ًؽربظىن إىل اَدغم،

 ًىاظه هؤالء األهكبٍ مفبهس يثريح تظثج اَرؽدًبد االنرـبدًخ واَعكبف يف أقؿبنظربن.

اَؽسة اَساهنخ واالكوساة اَظٌبيس يف اَثُد أشسا غىل ؼبَخ األهكبٍ األقؿبن، وند شاد مػبنبذهم تؤطب ؼسمبنهم 

رػٌُم واَرتتٌخ، وونىغهم ذؽز املفبهس االظرٌلغٌخ وأنىاع اَػنل، وذػسكهم ملفبهس اَؽسة. طنرنبوٍ من اَ

 ؼبٍ األهكبٍ األقؿبن يف هره املهبَخ قًىنىا مػنب.

 

 مىنؼ أقؿبنظربن يف اَرهسًس اَظنىي َدغم األهكبٍ

دوَخ اَرٍ  00ًكٌد ذهسًس دغم األهكبٍ اَـبدز من مًرج األمم املرؽدح أن أقؿبنظربن مبشاَز كمن معمىغخ 

ال ذـُؾ َرنؼئخ األهكبٍ. ًسي مًرج دغم األهكبٍ اَربتؼ َألمم املرؽدح يف أقؿبنظربن أن ذسذٌج أقؿبنظربن 

من ؼهىنه. يٌل رصػ املًرج  يف نبمئخ هرا اَعدوٍ هى األوٍ تؽظج تػم املؤرشاد مصِ ؼسمبن اَوكِ

املريىز يف ذهسًسه أن اَىكؼ اَساهن ند اشداد طىءا تبَنظثخ َألهكبٍ يف أقؿبنظربن، تػد ُمًض ذؿٌرياد 
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طنخ اَرٍ ملز. مؼ أنه ند ذفُِ هره اَظنىاد مؽبوالد َرؽظني أوكبع األهكبٍ إال  00غدًدح ـالٍ مدح 

% من األهكبٍ ميىذىن نثِ تُىؽ طن اَفبمظخ، يٌل ًُػبين 7ًكٌد اَرهسًس أن أيرث من  أنهب مل ذًن يبقٌخ.

مالًني هكِ من اَدزاطخ يف املدازض، يٌل أن شُصهم  1% منهم من غدّ اَنمى اَـؽٍ، وند ُؼّس أيرث من 11

مؼؿىَىن تبَػمِ. نبٍ املظؤوَىن مبًرج دغم األهكبٍ اَربتؼ َألمم املرؽدح: ) ًرىظج غىل اَػبمل يف هرا 

م أقؿبنظربن أيرث من أي ونٍز مىض، ؼرى ال ًـثؾ اَعٌِ اَنبػئ ظٌال منظٌب. ًعج أن ذًىن اَىنز أن ًدغ

مسؼُخ اَوكىَخ مسؼُخ مسؼخ وطػٌدح، إال أنهب ٌَظز يرٌَ ملالًني األهكبٍ، ؼٌض إنهم ًُلؽىن مبسؼُخ 

ن املظؤوَني هكىَرهم تظثج اَػنل واَكهس (. وكمن إػبزح املًرج إىل ذدهىز أوكبع األهكبٍ يف اَثُد قئ

ًكٌد اَرهسًس أن هٌئخ  قٌه ًُوبَثىن املعرمؼ اَدويل ترهدًم اإلؾبشبد اإلنظبنٌخ اَرٍ ذػرنٍ تؽبٍ األهكبٍ.

مٌُىن دوالز، وند ذم ذأمني  011ّ مبثُـ ندزه 3102األمم املرؽدح هبَثز ترهدًم دغم ألهكبٍ أقؿبنظربن غبّ 

ًس أن األهكبٍ يف أقؿبنظربن قهدوا ؼهىنهم املرػُهخ % من املثُـ املريىز قهى. يٌل ذيس ا َرهس11نؽى 

تبَرػٌُم واَـؽخ يف قرتح ؼًىمخ اَىؼدح اَىهنٌخ. ًريس اَرهسًس أن االػرثبيبد املظُؽخ ذُػد أؼد أيرب 

 اَرؽدًبد يف هرا اَـدد، يٌل أن املنبهو املهمخ يف اَثُد ذصداُد ذدهىزا ًىمب تػد ًىّ.

 ؿبنظربنأطثبة ذػسق األهكبٍ َُفوس يف أق

هنبى أطثبة غدًدح طٌبطٌخ وأمنٌخ وانرـبدًخ واظرٌلغٌخ ذُظثج ذػسق األهكبٍ األقؿبن َُفوس، نُؼري هنب 

اَػنل ـوس ًُهدد مػظم أهكبٍ اَثُد. هرا اَفوس ٌَع مىظىدا قهى يف اَثٌىد وإمنب ًنررش يف  إىل أهمهب:

ىاع من اَػنل اَنكيس أًلب. ًسي اَفرباء املعرمؼ يرٌَ، وال ًهررص غىل اَػنل اَعظدي قهى وإمنب هنبى أن

ٌخ  أن اَكهس واألمٌخ هٌل اَظثج اَسئٌع َُػنل ذعبه األهكبٍ، وند ذظثج هران اَػبمالن يف ـُو مفبهس منَص

 غدًدح َألهكبٍ.

 اَؽسمبن من اَرػُم واَرتتٌخ

س اَري ًىاظهه األهكبٍ يف أقؿبنظربن هى ؼسمبنهم من اَرػُم واَرتتٌخ،  وهرا اَؽو أمس رضوزي اَرؽدي اآـل

َروىز املرعرمؼ وذنمٌره وًؽربط إىل اهرٌلّ يثري من اَؽًىمبد. ًرىظج غىل اَؽًىمخ األقؿبنٌخ تنبء غىل 

املىاشٌو اَدوٌَخ أن ذُهٌئ املنبؿ َرػٌُم األهكبٍ وذستٌرهم. ند يبن ػػبز ذؽظني ؼبَخ اَرػٌُم يف اَثُد تبزشا 

َرٍ ملز، وند يبن كمن أظنداد املعرمؼ اَدويل يرٌَ، إال طنخ ا 00كمن ػػبزاد اَؽًىمخ هٌُخ مدح 

مل ذهِم غىل  –مؼ وظىد ذوىزاد مُؽىظخ يف اَرػٌُم  –أن هره املدح اَوىًُخ وإنكبم مٌُبزاد اَدوالزاد 

وقو إؼـبئٌبد وشازح  اَرؽدًبد اَرٍ ذُهدد األهكبٍ من نبؼٌخ اَرػٌُم وذؽسمهم من اَدزاطخ يف املدازض.

نظربن، ُؼّس أزتػخ مالًني هكِ من اَدزاطخ يف املدازض. ذهسًس اٌَىنٌظل املُػد مبظبغدح وشازح اَرػٌُم تأقؿب

مالًني  1% من أهكبٍ أقؿبنظربن )17هـ ػـ ًكٌد أن نظثخ  0220اَرػٌُم األقؿبنٌخ يف اَستؼ اَصبين من غبّ 

ٍ أدد إىل ؼسمبنهم مصِ قهدان هكِ( ند ُؼسمىا من اَرهبة إىل املدزطخ. وند أػبز اَرهسًس إىل اَػىامِ اَر

اإلمًبنٌبد واَرظهٌالد، واَنصوػ، واَصواط املثًس. تؼًِ غبّ ًُػد اَؽسمبن من اَرػُم أؼد املفبهس اَرٍ ذُهدد 
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وذهُو األهكبٍ األقؿبن، ؼٌض ُؼّس غدد يثري من األهكبٍ من ؼو اَرػُم تظثج اَؽسة واَنصوػ وقهدان 

 اَػبئِ واَكهس.

اظه األهكبٍ مفبهس غدًدح يف أقؿبنظربن، منهب: اإلدمبن، واالـروبف، وؼىادس اَؽسة ًى املفبهس األمنٌخ: 

( أن غدد UNAMAواًَىازس اَوثٌػٌخ. رصػ مظؤوَى مًرج دغم األمم املرؽدح إلغبدح إنؼبء أقؿبنظربن )

ظخ َعنخ هكال نُرُىا أو ُظسؼىا يف أقؿبنظربن ـالٍ اَػبّ املٌالدي اَؽبيل. نبَز اَظٌدح ػىطن زئٌ 3140

من املفبهس  هكال ًُعسؼىن أو ًُهرُىن تظثج األَؿبّ يِ ػهس. 31يؼل األَؿبّ يف أقؿبنظربن أن نؽى 

األـسي اَرٍ ذُهدد ؼٌبح األهكبٍ ذعنٌدهم يف هسيف اَهربٍ تأقؿبنظربن، واطرؿالَهم ظنظٌب. املًبذج 

م أن األهكبٍ ًُعندون غند هسيف اَؽهىنٌخ ند أتدد مفبوقهب يف هرا اَـدد تؼًِ مًسز وذيسوا يف ذهبزًسه

اَهربٍ )َدي مػبزيض اَؽًىمخ وَدي اَرشهخ املؽٌُخ(. منر اَكرتح اَرٍ ذُز ذأطٌع اَؽًىمخ اَعدًدح غبّ 

ّ، نؼوز مًبذج داـٌُخ وأظنثٌخ غدًدح يف معبٍ ؼهىم األهكبٍ، وذم إنكبم مالًني اَدوالزاد يف هرا 3110

 ػًبٍ ًهػىن كؽٌخ َُؽسة يف أقؿبنظربن. اَـدد، إال أن األهكبٍ مبشاَىا تػدح أ 

، وإدمبن املفدزاد وؾريهب.املفبهس االظرٌلغٌخ:   مصِ اَرؽسغ، واَهسوة من املنٍص

يرثح غدد األهكبٍ تعبنج اَكهس ًرظثثبن يف غدّ متًن اَىاَدًن من االغرنبء تؽهىم اَرؽدًبد االنرـبدًخ: 

يف ؼسمبنهم من اَرهبة إىل املدازض، ومن شم أهكبَهم مبب يف ذٌَ نكهبد اَرػٌُم. وند ذظثج هرا 

 ًنؼؿُىن تبألغٌلٍ اَؼبنخ غند تُىؾهم طن اَفبمظخ أو اَظبدطخ.

 مهرتؼبد

 وقو مب ذُيس يف هرا املهبٍ، ًنثؿٍ االهرٌلّ ترؽظني ؼبٍ األهكبٍ واَػنبًخ مبب ًًل:

 ظنظٌب. ذػدًِ نىانني أقؿبنظربن ؼٌبٍ اَعسائم املسذًثخ يف ؼو األهكبٍ واَرؽسغ تهم 

 .ذنكٌر مب وزد يف مٌهبم ؼهىم اَوكِ، وتهٌخ املىاشٌو اَدوٌَخ، من نثِ اَؽًىمخ األقؿبنٌخ 

  شًبدح اَىغٍ ؼٌبٍ ؼهىم األهكبٍ وذىغٌخ اَىاَدًن يف يِ تهبع اَثُد، غرب اإلغالّ واَربامغ ووزػبد

 اَػبمِ واَردزًج.

 َخ قٌهم.ذػٌني غهىتبد ملنرهيك ؼهىم األهكبٍ، وذػهثهم وذنكٌر اَػدا 

 .ِذأطٌع مسايص ـبؿخ َدغم األهكبٍ اَرًن ذُنرهٌ ؼهىنهم، أو ًكهدون اَػبئ 

 .ٍغالط األهكبٍ املدمنني ومنؼ انرؼبز اإلدمبن تني األهكب 

 .إًعبد قسؾ غمِ َرفٌُف األهكبٍ من األغٌلٍ اَؼبنخ يف اَؼىازع واملـبنؼ وأقسان اَوىة 

 ؽسومني، ودوز اَؽلبنخ وزغبًخ األهكبٍ، واألمبين ذوىًس اَرظهٌالد املرػُهخ ترػٌُم األهكبٍ امل

 اَرتوًؽٌخ اَفبؿخ تبألهكبٍ.
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  ِـُو تٌئخ آمنخ يف املعرمؼ َألهكبٍ، َؽٌلًرهم من اَػنرصًخ واملٌلزطبد املفبَكخ ًَسامخ اَوك

 اإلنظبنٌخ.
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املفبهس واَرؽدًبد ؛مػدٍ اَكهس يف أقؿبنظربن  

يف ذهسًسهب األـري أن غبمخ أقساد اَؼػج يف أقؿبنظربن  IPCأقبدد إدازح ذـنٌل ؼبالد األمن اَؿرايئ 

ًىظهىن ذهدًداد يف معبٍ األمن اَؿرايئ. يف هرا اَػدد من ذؽٌُِ األطثىع طنظُى اَلىء غىل هره 

 ٍ املهرتؼخ.املفبهس، واَدغم املهدّ من املنظٌلد اَدوٌَخ، واَربامغ املظرهثٌُخ، وتػم اَؽُى 

 

 مػدٍ اَكهس يف أقؿبنظربن

إذا دنهنب اَنظس طنعد أن اَؽسوة املرربتػخ اَرٍ أرضّد تأقؿبنظربن ـالٍ اَػهىد األزتػخ املرربٌَخ ـُهز 

ّ، إال أن وشازح 3111ذؽدًبد انرـبدًخ غدًدح َُثُد. مؼ أن هنبى ذوىزا مُؽىظب يف غدح معبالد منر غبّ 

% من األقؿبن ًػٌؼىن ذؽز ـى اَكهس. وند أرض تبالنرـبد األقؿبين غدح 00االنرـبد ند رصؼز أن نظثخ 

س، منر طهىن ؼًىمخ هبَثبن ووزود  غىامِ مصِ اذظبع زنػخ اَؽسة يف اَػهىد األـريح واَعكبف. من ظبنٍج ـآ

اَؽًىمخ اَعدًدح تدغم اَدوٍ األظنثٌخ َىؼظ انرػبغ معبٍ اَػمِ يف غدح نوبغبد ووظد يصري من اَنبض 

ِّ غندهب مػدٍ اَثوبَخ. إال أن ـسوط غدد يثري من اَهىاد األظنثٌخ غبّ ق ّ ذظثج يف 3101سؾ غمِ وند ن

ذسي املؤطظبد اَػبمُخ يف معبٍ اإلؾبشخ اإلنظبنٌخ أن اشدًبد  ازذكبع مػدٍ اَثوبَخ تؼًِ مكبظئ مسح أـسي.

ري غىل اَؽبَخ املػٌؼٌخ َدي غدد اَظًبن هى اَػبمِ اَري أدي إىل زقؼ مػدٍ اَثوبَخ مٌل يبن َه ذأش

 األقؿبن.

 

 اَثُداألمن اَؿرايئ يف 

املُػد  Integrated Food Security Phase Classificationوزد يف ذهسًس إدازح ذـنٌل ؼبالد األمن اَؿرايئ 

% من طًبن أقؿبنظربن ًىاظهىن 22ّ أن نظثخ 3102غىل أطبض مػوٌبد ػهسْي أؾظوع وأيرىتس َػبّ 

ذؽدًبد يف معبٍ األمن اَؿرايئ وأنهم تؽبظخ إىل اَدغم اَػبظِ. من األطثبة اَرٍ أدد إىل زقؼ مػدٍ 
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س اَؿراء اَػبملٍ املنػهد غبّ وقو مؤمت هره املفبهس: ازذكبع مػدٍ اَثوبَخ، واَؽسة، واَكٌلبنبد، واَعكبف.

ّ قئن ذػسًل األمن اَؿرايئ هى: )متًن غبمخ األقساد انرـبدًب من اَؽـىٍ غىل اَؿراء املنبطج مؼ 0221

اطروبغخ اَىؿىٍ إٌَه(، واَؼػج األقؿبين تؽظج هرا اَرػسًل ًىاظهىن مفبهس غدًدح يف معبٍ األمن 

ّ، وند يبن ذهسًسهب األـري أػمِ من ذهبزًس 3100منر غبّ اإلدازح املريىزح ذنؼى يف أقؿبنظربن  اَؿرايئ.

تهٌخ اَظنىاد ؼٌض ؾوى مظبؼبد واطػخ من اَثُد. ًكٌد اَرهسًس أن هنبى ذوىزاد ؼـُز يف معبٍ األمن 

اَؿرايئ هرا اَػبّ، إال أن غدد اَظًبن املرصاًد واَؽسة اَرٍ ذصداد ؼدذهب ًُظثثبن مفبهس مظرهثٌُخ َألمن 

وقو اَرهسًس املؼبز إٌَه، ذىاظه طز أرس من يِ غرش أرس ذؽدًبد يف معبٍ األمن  ؿبنظربن.اَؿرايئ يف أق

اَؿرايئ يف أقؿبنظربن. اَىالًبد األػد ذرضزا يف هرا اَـدد هٍ: وزدى، ونىزطربن، وتبمٌبن، وقساه، وهُمند، 

من اَؿرايئ، وند قهد % من طًبن هره اَىالًبد مررضزون من نبؼٌخ األ 01وقبزًبة، وؾىز، ؼٌض إن أيرث من 

َِّ دـُهم تنظثخ 32نؽى  %، وند ذظثج يِ ذٌَ يف إًعبد ذؽدًبد 30% منهم أغٌلَهم ووظبئكهم ون

نساتخ نـل األرس اَرٍ ذم اَؽدًض مػهب إلغداد اَرهسًس املريىز أقبدوا  انرـبدًخ ؼبدح يف اَىالًبد املريىزح.

َِّ مهبزنخ تبملبيض، وند َػج يف ذٌَ   %(.30%( واَؽسة )تنظثخ 41غبمالن، اَثوبَخ )تنظثخ أن دـُهم ند ن

% تبملبٍ املُسطِ َهم من 3% اَؼػج األقؿبين من زواذج اَىظبئل اَسطمٌخ، يٌل ًهربد نؽى 00.0ًهربد نؽى 

 أغلبء أرسهم اَرًن ًػمُىن يف اَفبزط، وتهٌخ طًبن اَؼػج ًهربذىن من أغٌلَهم يف اَصزاغخ واَسغٍ.

 

 و مظرهثِ اَثُدمػدٍ اَكهس 

مٌُىن نظمخ من طًبن اَؼػج  00.32قئنه ًُرىنؼ ذدهىز ؼبَخ األمن اَؿرايئ َدي غدد  IPCوقو ذهسًس مًرج 

ّ. مؼ أن اَثُد ؼبٌَب يف ؼبٍ 3131ّ إىل مبزض/3102%( يف اَكرتح املمردح من نىقمرب/27) ًُؼًُىن نظثخ 

ىز األمنٍ يف والًبد غدًدح تبَثُد ند أَعأ ّ، إال أن اَرده3100اَفسوط من مىظخ اَعكبف اَرٍ تدأد غبّ 

ػفف تظثج اَردهىز األمنٍ.  200111اًَصريًن إىل اَنصوػ، وند نصػ يف هرا اَػبّ اَعبزي وؼده نؽى 

ويرٌَ ًاُلؼظ أن املدن اَرٍ ًُعأ إٌَهب اَنبشؼىن ذُػبين تظثج اًَصبقخ اَظًبنٌخ من انرؼبز اَثوبَخ واَرٍ 

وقو ػثًخ اَرنثؤ تؽبالد املعبغبد، ند ذهوِ األموبز يف اَكرتح تني  من اَؿرايئ.ذؤدي تدوزهب إىل ذهدًد األ 

ّ، مٌل طًٌىن َه ذأشري غىل مظبؼبد واطػخ من اَثُد. إال أن األمبين اَرٍ 3131إىل مبزض/ 3102نىقمرب/

سي مٌل ًُػوِ أغٌلَهم ا َصزاغٌخ، ذنررش قٌهب اَصزاغخ مررضزح تظثج اَؽسة، ؼٌض ًنصػ أهُهب إىل أمبين ـأ

 وهرا ًؤدي إىل اإلرضاز تهوبع اَصزاغخ وًصًد مػدٍ اَثوبَخ.

ازذكبع أطػبز املىاد اَؿرائٌخ، وؿػىتخ اَؽـىٍ غىل اَؿراء يف مىطم اَؼربء وهوىٍ اَصُىط وانظداد اَوسم 

وذوتبن نرٌعخ َه يف منبهو مصِ تدـؼبن وؾىز، غىامِ ذهدد األمن اَؿرايئ، يٌل أنه تبنهلبء مىطم اَؼربء 

س قئن نُخ  اَعٌُد ذهعم اَكٌلبنبد غىل األزايض اَصزاغٌخ، وذؤشس طُثب غىل ؼبَخ األمن اَؿرايئ. من ظبنٍج ـآ

وهٍ اَظىم األطبيس َُهمؾ  –هوىٍ األموبز طٌرظثج يف ازذكبع أطػبز اَهمؾ املظرىزد من دوَخ نصانظربن 
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بدًخ َُؼػج األقؿبين، وغىل اَؽًىمخ مٌل طٌُػج دوزا يف ـُو ذؽدًبد م –املظرىزد إىل أقؿبنظربن 

 األقؿبنٌخ أن ذفوى تفوىاد ونبئٌخ ؼٌبٍ هرا اَـدد، مؼ أنه ال ذىظد أي مؤرشاد َفوىاد اطرثبنٌخ.

 

 اَفالؿخ

إن اهرٌلّ اَؽًىمخ األقؿبنٌخ منؽرص غىل اَؽسة مؼ املػبزكخ املظُؽخ، ومـري االنرفبتبد اَسئبطٌخ، ونربئغ 

ملرؽدح األمسًًٌخ وهبَثبن، وال ذثرٍ االهرٌلّ اًَبيف َهلٌخ املفبهس اَرٍ ذهدد املكبوكبد تني اَىالًبد ا

ؼبَخ األمن اَؿرايئ يف أقؿبنرظبن واَرٍ ذسذثى مبػدٍ اَثوبَخ اَـبغد يف اَثد، يٌل أنه ال ذىظد مؤرشاد 

مػدٍ  ًرىظج غىل اَؽًىمخ األقؿبنٌخ أن ذهرم ترفكٌم ذدٍ غىل اغرصاّ اَدوَخ اَفوى يف هرا اَـدد.

اَثوبَخ، وأن ذعرة اَدغم اَفبزظٍ املرػُو تًبقخ املعبالد اإلنظبنٌخ ومن أهمهب نوبع اَصزاغخ. يٌل غىل 

اَؽًىمخ أن ذهػد ذكبهٌلد مؼ اَدوٍ اَداغمخ مصِ نوس واملمًُخ اَػستٌخ اَظػىدًخ واإلمبزاد املرؽدح 

اَوسم ؾري اَهبنىنٌخ إىل اَفبزط تؽصب غن  اَػستٌخ، ؼرى ًهِ مػدٍ اَثوبَخ، وذُظرنهر أزواػ من ًهبظسون غرب

اَػمِ وَهمخ اَػٌؽ. يٌل غىل اَؽًىمخ أن ذهرم مبعبٍ اَصزاغخ وذلؼ ـووب هىًُخ املدي الؾرنبّ املـبدز 

املرىقسح يف اَثُد ومن أهمهب األزايض واملٌبه، ؼرى ًُظرؿنى تبإلنربط املؽًل )ــىؿب يف معبٍ اَهمؾ 

 ح، مٌل طٌؤدي إىل انرػبغ اَرنمٌخ االنرـبدًخ يف اَثُد.وؾريه( غن املؽبؿٌِ املظرىزد
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