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  -تمهيد: 

ي  يناير إىل  25أدت ثورة    
ي تنحي الرئيس االسبق محمد حسن 

اير  11مبارك عن الحكم ف  ي السادسة    2011فبر
م، فف 

اير  11من مساااا العم ة  ي اااف يرااب  عن تالي الرئيس عن منرااب     2011فبر
م أعلن نائب الرئيس عمر ساالاماف ف 

  .وأن  كلف المعلس االعل للقوات المسلحة إدارة شؤوف البالد

واستادام    لرالحهم،ورة المرصية ومرادرة نتائعها  وعل الرغم من محاولة أطراف داخلاة وخارجاة الختطاف الث

رات تحلل  ي تقويض أركاف الدولة وزرع مبر
إال أف اساااااااااتمرار ال الية اال عاااة ا    ال ااااااااا ب    مؤساااااااااسااااااااااتها،نعاحاتها ف 

افاة والقام الوطناة العام ة و  دحا عن الح  اة   ام حتر المؤسااااااااسااااااااة عالمهناة واالحبة ومؤسااااااااساااااااات  ال سااااااااة ية والبة 

اة ساااااعد مرصاااا عل النعاة من مرااااب  دوط أخرح عالمنطقة تحولس ثوراتها السااااااساااااة إىل حرو  طائفاة  والفرااااائل

ة توىلي االخواف حكم مرصااااا وحو ما انهار ال ااااا ب المرصااااا   ع دما  
ي فبة
ونزاعات مسااااالحة و اعات أحلاة  خاياااااة ف 

ي خالط مدة زمناة ئااائ 
ة من عمر مرصاا كانس البالد فاها ارتةبوا أخطاا فادحة أنهس ال الية اينهم و     ال اا ب ف 

يوناة هي   30أحوج ما تةوف الساااااااا ثمار كل يوم للبناا والتقدم والنمو واالسااااااااتقرار   وكاف الدافث الرئي ااااااااي لقاام ثورة  

ي   ي اس ااا الرأ  ال ام ال  نر
ي تسببس ف 

ي ف لها نظام االخواف المسلم    والنة
 األخطاا النة

ي اساتهدفس المت ا ت شاهدت مرصا موج  2013يونا     30وعقب ثورة  
ة شاد دة القساوة من ال ملاات اهرحاااة النة

حاث توفرت شااااواحد مت ددة عل أف حتر العرائم  قف ورائها تنظامات م اد ة   السااااواا،المدناة وال سااااة ية عل 

ي لوحس عاستادام ال نف واهرحا      30لثورة 
 يونا  ، ومرتبطة ععماعة اهخواف المسلم    النة

ي ال امل عاس ثناا ع ض ال ملاات اهرحاااة علي اىلي اف ويلس ال
ي مرص اىلي حاالت االستقرار األمن 

حااة السااساة ف 

ي اة وي ااااااااائاة وتنفات    من خالط   ات خايااااااااة ع د اسااااااااتقرار عمل مؤسااااااااسااااااااات الدولة المرصااااااااية عال امل  ت اااااااا  فبة

ي ال اام  
اعاات رئااساااااااااااااااااة ثم انتااا   ثم انتاا  2014انتاااعاات حرة ون يااهاة عادئاس عااساااااااااااااااتفتااا علي ت اد ال الادساااااااااااااااتور ف 

لمعلس النوا  ثم ع د ذلك انتااعات رئاساة ثاناة ثم ت د ل الدستور ليسمح اوجود غرفة ارلماناة ثاناة  معلس  

اع علي اختاار 
ال اااااااااااوا  ثم انتاا  معلس ال اااااااااااوا ، ومث اعالف الها ة الوطناة لالنتااعات دعوة الناخب    لاليبة

ي ي 
ي الرساا ي ما ي ااب  اىلي اسااتقرار ال ملاة الد مقراطاة  أع اااا معلس النوا  للفراال ال  اا 

ي موعدر االجران 
ي ف 
 الثان 

ي حتا 
ي لحقوم االيسااااااااف والتنماة يرياااااااد ف 

ي مرصااااااا ومن حتا المنطلق فاف التحالف الوطن 
ي ف 
علي المساااااااتو  االجران 

اساااااااة وأ  ااااااا م ايب   التق ير البي ة السااااااااساااااااة لل ملاة االنتااااة ووئااااااث األحزا  السااااااااساااااااة وحالة الت دد ة السااااااا

ي الت  تعر  فا  ال ملاة االنتااااة  
ا الوئث األمن  احة االنتااااة وأخب   

 الب 

 
ا
  -: البيئة السياسية: أول

ي فل ها  
ي ندور ف 

ي مرصاااب حاث ير  الب ض أنها ت اااب  الدائرة النة
ي تويااااف مةونات البي ة الساااااساااة ف 

تت دد اآلراا ف 

 دوف تنظام أو ترتيب، وذلك عحسااااااااا
ً
ي التواجد عل األرى من األحزا ، أو حنة جما ا

ب ما ي ااااااااا ر ع  من يراااااااااور ف 

ي أر  ة أئااااااااالع لرااااااااندوم م لق ال ن رف ل  مارًجا سااااااااو  إلقاا 
الحركات السااااااااااساااااااااة  ومنهم من ير  أننا ناتنق ف 

 .االتهامات نحو ع  نا الب ض ون س المنافس    عأيبح الرفات
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ي الحقاقاة عحساب تراتافنا ف ف البي ة الساااسا
ي الوايث الساااسااة  وف 

 ساداسااا ف 
ً
ي مرصا ت  اكل من شاكال حندسااا

اة ف 

  :  إىل الوسط وأعالر، ويتتهي عالقمة وهي كالتاىلي
ً
  -يبدأ من القاعدة،  مر عما فوم القاعدة ويوال

ة، أو ماا يساااااااااااااااماهم عاالمواطن      القااعادة: وت ااااااااااااااام المواطن    من كاافاة المعتم اات والمحاافظاات ذو  الطبقاة الفقب 

ة ال امةب والتين ال تتعاوز طموحاتهم سااااو  توفب  المكاف المالئم للم ي ااااة، أو الحرااااوط علي يوت  أيااااحا  يااااف

ة من المعتمث المرصااااااااااااااا ب والاتين   .الاوم، أو ل  ماا ويافاة حنة و ف لم تةن مساااااااااااااااتاداماة ويمثال حاتا القطااع ف اة ةبب 

ي الحقاقة رياااااااااااااد ةبب  لد  الد
ي تحملهم ألعباا اهيااااااااااااال  أطلق علاهم ع ض النابة "حز  ال نبة"، ولهم ف 

ولة ف 

بل توفب  الحااة ال  يمة لهم  ساااااااااتمر، وتحاوط عكافة السااااااااام
االيترااااااااااد ، وت وط علاهم مؤساااااااااساااااااااة الرئاساااااااااة ي اااااااااكل مم

وع   ، وم ااا  ي  ال ال ر
وع التأم    ي كل محافظات مرصااا، وم ااا 

وع الق ااااا عل ال  اااوائاات ف  ولتويااهمب من خالط م ااا 

حا من المباد ، وغب  وس سي  .رات الرئاساةالق اا عل فب 

ي ع ض ياافاتها مث الطبقة ال اد ة ال امة،  
ي تلتحم ف 

الوسااط : وت اام الطبقة المتوسااطة من المعتمث المرصاا  والنة

ي تروياااا  موادحا ومنتعاتها،  
ي تسااااااااااااتادم الطبقة ال امة من المعتمث ف 

ي يمتها ععماعات المرااااااااااااالح النة
وت  اااااااااااا ث ف 

ي 
ب للحرااااااااوط عل الادمات عدافث تالحمها مث الطبقة  وتسااااااااتهلك األحزا  والنقاعات ومؤسااااااااسااااااااات المعتمث المدن 

ي التقلا منت حواىلي  
ي عدأت ف 

ة حو الفعوة النة ي اآلونة األخب 
ي الطبقة المتوسااااطة ف 

ة والمتوسااااطةب ول ل تالس  الفقب 

سااااانوات تق يًبا، وكانس القطاع األحم الت  يساااااتطاث أف يويااااال الادمات إىل الطبقات الدناا و ساااااتفاد من حالة   4

ي الطبقات ال لاا  الحراك 
 الحادثة ف 

ي 
الطبقة فوم الوساااااااااط: نعد جماعات المراااااااااالح مث األحزا  والحركات الساااااااااااسااااااااااة ومؤساااااااااساااااااااات المعتمث المدن 

اف الت  إف اعتدط تواياااااااااااالس أئااااااااااااالع المثلث و ف   د ذلك المب  
م
ي ت
حا، والنة والنقاعات واالتحادات واالئتالفات وغب 

، فحراااااااااااااااو  لهم عل الاادماات من نفوذ األحزا  وعاليتهم عاالحةومةب  ماالاس انقط اس أئاااااااااااااااالع المثلاث السااااااااااااااااااسي

ي أف تةوف حتر الدورة 
ة والمتوساااااااطةب حنة تدور ععلة مراااااااالحهم، وال عاب ف  ساااااااادف هم ه راااااااالها للطبقة الفقب 

 اهتا ال كل عقدر ما تتت ش الطبقات الدناا  

ي ك
ي الساااااااااالطة التنفات ة وتةوف الحةومة ممثلة ف 

افة مؤسااااااااااساااااااااااتها ووزاراتها وحا اتها طبقة أساااااااااافل القمة: وتتمثل ف 

ي  
كااات يطاااع األعماااط واألعماااط ال ااام ومااا إىل ذلااكب وتةوف مهمتهااا األساااااااااااااااااسااااااااااااااااااة تلباااة احتااااجااات المواطن    ف  وش 

 .القاعدة وأعالحا من خالط حلقة الويل وهي األحزا  وجماعات المرالح

ي اة والساااااااااااالطة الق ااااااااااااائاة عراااااااااااافتهما  ي الساااااااااااالطة ال  اااااااااااا 
رايبة ألداا الحةومة    وسااااااااااااط القمة: ويتمثل ف  العهات المم

وعات القوان    ودراسااااتها ومناي ااااتها واعتمادحا عما   اااامن الحفا   ي م اااا 
ومحاساااابتهاب ويقث علاها عبا التفةب  ف 

ي وااليلا ي والدوىلي   .عل الدولة و ما تفت ا  إجرااات األمن القومي المرص  وال رنر

رئيس السالطة التنفات ة، ير  مراالح ال ا ب ويحافىل عل رأس الدولة: وحو رئيس العمهورية حو رئيس الدولة و 

م عأحكام الدساااتور ويباش  اخترااااياااات  عل النحو المب    ع   كلف    
اساااتقالط الوطن ووحدة أرائاااا  وساااالمتها، ويلبة

ا لمعلس الوزراا، ا  ااااااااااةال الحةومة وعرى ارنامع  عل معلس النوا ، ويحق لرئيس العمهورية  الرئيس رئيسااااااااااً
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س موافقاااااة أغلبااااااة أع ااااااااااااااااااااا معلس النوا إعفااااااا الح ويحق للرئيس تفويض ع ض   ةوماااااة من أداا عملهاااااا ي ااااااااااااااا 

 .اخترايات  لرئيس معلس الوزراا، أو لنواع ، أو للوزراا، أو للمحافظ    

 
 
ي مرص: ثانيا

 
 -: التعددية السياسية ف

ي مرصااااااااااااااا ال اد اد من الق اااااااااااااااا اا المرتبطاة عاالحااا
ة السااااااااااااااااااساااااااااااااااااة والح  ااة،  يثب  عادا إجراا انتاااعاات معلس النوا  ف 

ي   والم ارةة السااساة، والتنافس، واألدوار المطلو ة من المؤسسات المعتم اة القائمة، خاية أف النظام االنتاانر

 منح فريااة واساا ة لبحزا  للظهور وأداا أدوارحا المت ددة ويااوال إىل حدفها األساااسي وحو الويااوط إىل الساالطة،  

اطات القانوف  وت د   وذلك عبر تقد م مرشااااااااح    سااااااااواا عل المقاعد الفرد ة أو ت ااااااااةال يائمة، وفق م ايب  واشاااااااابة

وف عن أحداف الحز ،   ي ال ملاة الساااااااااااااااسااااااااااااااة عبر أع اااااااااااااائها، ومرشاااااااااااااحاها التين   بر
األحزا  الطرف األياااااااااااااال ف 

ي خلق اي ااة تناااف
، ونعااا  تلااك األحزا  ف  ي ي بناااحااا ويروجوف لهااا ا    جموع المواطن   

سااااااااااااااااااة  وي تنقوف المبااادا النة

ي مرص
 .يحاة  مثل دعما لإلطار ال ام للتنماة السااساة ف 

ي عام 
ين، تحد دا ف  التح اشااااتهر تاريااا عأن  يد شااااهد    1907وعرفس مرصاااا الظاحرة الح  اة منت أوائل القرف ال  اااا 

ي سااااااااااعد عل يهورحا عدة عوامل كاف من أحمه
ي إشاااااااااارة إىل ازوم معموعة من األحزا  النة

ا فعر الحااة الح  اة، ف 

ي منت عام 
يطان  ي التح مرت ع  مرصااااااااا، حاث كانس تا اااااااااث لالحتالط البر

، عاهئاااااااااافة إىل اروز 1882الظرف التاريح 

ي جموع من الم يدين، التين توزعوا  
ي تنادح عاالسااتقالط، ووجدت ئااالتها ف 

عنا  من النابة المرصااية الوطناة النة

ي الوساااااااااااااااااائااال ومتفقاااة عل األحاااداف، وكااااف م
ي وحز  األماااة وحز   عل توجهاااات ماتلفاااة ف 

ن اينهاااا الحز  الوطن 

 .اهيال  عل المبادا الدستورية

ين وحو دسااااااااتور   1922وأعقب اسااااااااتقالط مرصاااااااا عام  ، تةوين عدة  1923و ياااااااادار أوط دسااااااااتور خالط القرف ال  اااااااا 

ي مقدمتها حز  الوفد، الت  تحوط من حرةة اجتماعاة شاا باة ثورية إىل حز  سااااسي وحاز 
أحزا  جد دة، كاف ف 

ي ئااااااوا ن اااااااط زعمائ  لرااااااالح الق اااااااة الوطناة، عاهئااااااافة إىل عدة أحزا   يا
عدة تأياد شاااااا باة واساااااا ة النطام، ف 

 .أخرح اس ند ع  ها إىل دعم القرص، فاما وجد آخروف السند من االحتالط اهنعلب   

 مفهوم التنظام السااسي الوحاد عدا ة من حا ة    1952ثورة يولاو  أعقب  
إل اا األحزا  السااساة واالتعار إىل تبن 

ا ي األ با شااااهرة واألطوط عمرا، وفرئااااس حتر التنظامات 
التح ير، مرورا عاالتحاد القومي ويااااوال إىل االتحاد االشاااابة

 .الت ب ة لرالح النظام السااسي العد د الت  أعقب الثورةإىل  –حنة و ف كاف شكلاا  –االنتقاط من حاط الم ارةة 

ي لرااااالح السااااااسااااات الثورية،  –عل اختالف مساااامااتها   –ول بس حتر التنظامات معتم ة   ي الح ااااد ال اااا نر
دورا ف 

ي أف ااس  
ي اسااتهدفس اناا معتمث أ با عدالة ماتلف عما يبل الثورة يتأسااس عل رفض الت دد ة عحساابانها النة

النة

ذ ي المائة، وكانس الممارساااااااااااات إىل ت ااااااااااا 
م المعتمث وتفتيت  إىل ساااااااااااادة وعباد، حاث كاف   رف عمعتمث النراااااااااااف ف 

الساااااااااسااااااااة السااااااالباة عبر تدخل القرصااااااا واالحتالط واساااااااتعاعة زعماا األحزا ، ما يبل الثورة عامال من عوامل حتر  

 .الثورة المعادة
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ي ت ب
ن  فةرا م انااا ل نهااا كااانااس يااادرة عل الت بب  عناا ،  وأفرزت حااتر التع  ااة ال ااد ااد من ال وادر الساااااااااااااااااااسااااااااااااااااااة النة

 .واستقطا  الم يدين ل  عبر يناعات شاراة وتدريب مؤس ي مةثف، كاف ذراع  األشهر منظمة ال با 

ي عاام 
ي ف   التنظام السااااااااااااااااااسي الوحااد والتع  اة الثاانااة للت ادد الحزنر

جااات تع  اة المنااار لتمثال حلقاة وساااااااااااااااط ا   

ح   3ساااادات عل ت اااةال  ، ووافق الرئيس ال1976 الام    واليساااار والوساااط    –مناار تمثل التوجهات الرئيسااااة ال بر

، عحاث تسااااااااامح عمسااااااااااحة من ح ية النقاس داخل ال ااف القائم دوف الساااااااااما  اتفتاس   – ا ي
داخل االتحاد االشااااااااابة

، وحو ماا توا اب مث توجهاات ايترااااااااااااااااد اة جاد ادة ع اد حر  ا تو ر  ي
هاا فاماا عرف  وجادت ترجمت  1973الرأ  النهاان 

الاة من ذ  يبل  لابر
ة سااساة أ با  .إعالماا عاالنفتا  االيتراد ، الت  كاف يبحث عن رةب  

ي عام 
لماناة ف  ي كانس مؤذن  ع ودة األحزا  من جد د اناا  1976وخائاااااااااااااس حتر المناار تع  ة االنتااعات البر

، النة

 .عل يرار الرئيس السادات

لاتوايااااااااااااااااال يهور األحزا     1977لساااااااااااااااناااة    40دة عل خلفااااة القاااانوف ريم  جاااات تع  ااة الت ااادد ااة الح  ااااة المقاااا

ا  السااااااساااااة سااااواا عبر لعنة شااااؤوف األحزا  أو عمقت اااا  أحكام ي ااااائاة، حاث رساااام الق اااااا الا يطة الح  اة ةثب 

ين، لاراااال عدد األحزا  يبل ثورة يناير إىل      ح  ا  قودحم حز   24إعاف الثمانيناات وال ساااا اتاات من القرف ال  اااا 

، وورث  الرئيس األسااااابق مبارك، حنة تم   ا ي
، الت  ورح االتحاد االشااااابة ي الد مقرالي

ةبب  مسااااااطر حو الحز  الوطن 

ي عقب ثورة يناير 
 .2011حل الحز  عمقت   حكم ي ان 

ي مواحة  لم 
تل ب األحزا  القائمة، يبل ثورة يناير دورحا السااااسي المطلو  كم ارئااة وطناة، لديها روية و دائل ف 

ي لم تع ل منها ساااوح  
الحز  الحاكم آنتاك، عقدر ما سااااطرت علاها الاالفات الداخلاة والمراااالح ال اااارااااة النة

حا  ي م  –إف وجد   –ةاانات ورياة ال يت دح تأثب 
ي مثلس  حدود مقراتها ف 

قاعل اروز عدد من الحركات االجتماعاة، النة

ي نقل توجهات والت بب  عن مرااااااااااااااالح 
ي الظاحرة الح  اة، و مكاناة ياامها عدور الوساااااااااااااااط ف 

ا عن فقداف الثقة ف  ت بب 

 .الم يدين لها

ي الويس ال
حا   أعقب ثورة يناير معموعة من الت د الت المي اااااااة لإلي ااااااااا عل يانوف األحزا ، لارااااااال عددحا ف 

ي ارلماف   108إىل أ با من 
ي    2015أحزا  ال  مثل منها ف 

، فاما تتوزع عافة ين ح  ا يتقدمهم حز  ةبب  ساااااااااااااوح ع ااااااااااااا 

ي التمثال والتأثب  
ي األحزا  األيل ف 

 .المقاعد اتسب ماتلفة عل عافة

ة عددحا  رغم   –ول ل غاا  الم رفة السااساة لدح يطاع م تبر من المواطن    المرصي    عاألحزا  السااساة    –ةبا

ي إطار نظام سااسي  قوم عل الت دد ة  
عدا ة من م رفة أسمائها وزعمائها ف ال عن أدوار تلك األحزا  الحقاقاة ف 

لماف من حتا األمر، 2014الح  اة، وفق نراااااااااو  الدساااااااااتور الراااااااااادر عام  ي البر
، وال  مةن إعفاا األحزا  الممثلة ف 

لماف م اارا كافاا ع ي البر
ي تعرح  فليس التمثال ف 

ي ئاااااااااااااوا االعتبارات والبي ة، النة
ية الحز  أو شااااااااااااا بيت ، ف  ل جماحب 

لماناة    فاها االنتااعات البر

ي حتا ال اانات الح  اة واعتبارحا معرد ةاانات شاااكلاة ليساااس لها يواعد تأياد  
يرتبط عتلك حالة من فقداف الثقة ف 

ي ال ارع السااسي 
عحاث أئح الحز    –لك اوسائل ماتلفة  رغم محاوالت الب ض تحقاق ذ  –ش باة حقاقاة ف 
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ي الت بب  عن مرااااااااااالح يطاعات  
ا عن مرااااااااااالح ياادات ، دوف أف يؤدح الدور المطلو  من  ف  ي ةثب  من األحااف م بر

ف 

 .وتوجهات ع انها

ي اختفاا ال د د من  
ول ل غاا  الروية السااااااااااساااااااااة، والمرج اة الفة ية لل ثب  من األحزا  السااااااااااساااااااااة، تساااااااا ب ف 

اجث دور   األحزا  ة المائااااااااااااااة، حاث   د غاا  ارام  األحزا  من أحم األسااااااااااااابا  لبة ي تم إي ااااااااااااااوحا خالط الفبة
النة

تب عل ذلك عدم ايتناع ال ااااااااااااابا  اها فال  لتحق اها أحد، حنة أننا نعد   ي ال اااااااااااااارع الساااااااااااااااسي حاث يبة
األحزا  ف 

  ينرصااااف عنها إىل الراااافحات  ع ض األحزا  ليس لها ياااافحات عل وسااااائل التواياااال االجتما ي ما  ع ل ال اااابا

ي تتت ي إىل أيحا  الماططات الهدامة عأمن الوطن  
عاة والنة  الاارجاة عل ال  

 حز  ساااااااسي اختفوا تماما من    108ول ل وساااااط  
ف اها نعد اف ما ي يد عن خمسااااا   

ي مرصااااا م بة
حز  ساااااااسي ف 

، والثورة، وال دط، والم ، وال رامة، ونرصااااااااااااا عالد ،  الم اااااااااااااهد الساااااااااااااااسي ومنهم أحزا  ، التكافل االجتما ي رصاااااااااااااي   

، ومرصاااااا  ، واالتحاد الد مقرالي
، والارصاااااا  ا ي

ي االشاااااابة ، والدسااااااتور   2000والتحالف ال اااااا نر ،  والعال الد مقرالي

،   االجتماااا ي الحر، والعمهور  الحر، وشاااااااااااااااباااا  مرصااااااااااااااا، والت اب  والتنمااااة ، وال مااااط الاااد مقرالي ، الوفاااام القومي

، ا ي
ي االشابة ، ومرصا ال رنر ، والح ية، وغد الثورة، ومرصا ال نانة، والح اارة، والعبهة   وال ااو ي ا ا   

واألحرار االشابة

الد مقراطاة، والثورة مسااااااتمرة، واألحرار الدسااااااتوري    العد د، والرصاااااا  المرصاااااا ، ومرصاااااا أ تو ر، وفرساااااااف مرصاااااا،  

اهيااااااااااال  يوناو، والنرصاااااااااا المرصاااااااااا ، ومرصاااااااااا الحديثة، اهيااااااااااال  والح ية، و   30ومرصاااااااااا علد ، ومرصاااااااااا ال رو ة، و

، مرص الحرة، ومرص الح ارة، ومرص المستقبل،   والمساواة، والمواطن المرص ، واهيال ، وجبهة التح ير القومي

، والساااااااالمة والتنماة، والوحدة والح ية، ومرصااااااا الحرة، وشااااااابا  التح ير  ولم  والساااااااالم والتنماة، وحااة المرصاااااااي   

ي الق اااااااااااا عل رئاسااااااااااة الحز   فالحز    ي بق من حتر األحزا  سااااااااااو  ياااااااااافحات عل موايث التواياااااااااال
او  اع ف 

السااسي ليس معرد مقر ومعموعة أفراد، فأ  مؤسسة دوف توايل مث المواطن وال ارع ال  مةن أف نطلق علاها 

 اسم حز  سااسي  

ي لم ت   25وياد كااناس تع  اة ي اااااااااااااااأة عادد ةبب  من األحزا  ع اد ثورة 
باس  ينااير منهاا ةثب  من األحزا  غب  الفااعلاة النة

لماف أو األحزا  الموجودة خارج تتسااقاة شابا    ي البر
ي ال اارع، وحقاقة األمر أف األحزا  غب  الممثلة ف 

أ  وجود ف 

ي حقبة الس انات  ال  مةن االعتداد اها أو االعتماد علاها  
ي أيبحس شب  ي كل ةبب  فةرة المناار ف 

 األحزا   والنة

 


