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المقدمة:

ليــس هــذا الموضــوع بالموضــوع الهيــن، بــل هــو أشــبه 

بالســهل الممتنــع... تظنــه واضــح وضــوح الشــمس فــي رابعــة 

ــف  ــى تكتش ــه حت ــى أعماق ــوص إل ــا ان تغ ــن م ــار، ولك النه

المناطــق الداكنــة التــي يصعــب أن يتغلــل إليهــا الضيــاء. لذلك 

أود بــادئ ذي بــدء أن أقــدم مالحظــات ثــالث علهــا تريحكــم 

وتريحنــي وتوضــح النهــج الــذي اخترتــه لهــذه المقالــة.
 

١- المالحظة األولى تتمحور حول الكنيسة. 

فمــا هــي الكنيســة؟ أو باألحــرى مــن هــم الكنيســة؟ هــل هي 

ــون  ــي المؤمن ــل ه ــعب؟ ه ــي الش ــية. أم ه ــلطة الكنس الس

منهــم؟ أم هــي كلهــم مجتمعيــن؟ هــل هــي كنيســة المحليين 

أم أيضــاً األجنبييــن؟

فــي هــذه المقالــة سأســلط الضــوء علــى الكنيســة المســيحية 

الكنيســة  فلســطين فحســب، وسأســتخدم مصطلــح  فــي 

ــعابها  ــعبها وش ــة بش ــة المحلي ــا الكنيس ــي به ــة وأعن المحلي

وقياداتهــا، أي الكنيســة المنظــورة، كنيســة البشــر ال الحجــر، 

والكنيســة المنظــورة كمــا يمكــن معاينتهــا، ال الكنيســة غيــر 

ــا.  ــات الهوتين ــي كتاب ــر ف ــا تظه المنظــورة كم

2- المالحظة الثانية تتمحور حول الخبرة التاريخية. 

فخبــرة هــذه الكنيســة تمتــد عبــر ألفــي عــام وال يمكــن 

اختزالهــا فــي مقالــة قصيــرة. لذلــك ال منــاص مــن االنتقائيــة، 

والتركيــز علــى الخطــوط العريضــة كمــا أراهــا وألمســها.  

وخبــرة هــذه الكنيســة ال يمكــن أن تقتصــر علــى المئــة ســنة 

ــك  ــالل اإلســرائيلي. لذل ــا تحــت االحت ــى خبرته ــرة أو عل األخي

لــن نحــاول التأريــخ تحــت ضغــط اللحظــة اآلنيــة وإن طالــت 

ــل  ــخ طوي ــى تأري ــة إل ــن بحاج ــا نح ــل إنم ــيء، ب ــض الش بع

ــة  ــذه الكنيس ــرات ه ــي خب ــر ف ــن النظ ــى ع ــس ال يتوان النف

ــل ألفــي عــام.  ــذ نشــأتها قب من

التاريخيــة وليــس مــن  ٣- مقالتنــا تنطلــق مــن الخبــرة 

اإليديولوجيــة.  أو  الالهوتيــة  التنظيــرات 

ــه، أو  ــن ب ــا نؤم ــماعه، أو م ــد س ــا نري ــى م ــز عل ــن نرك أي ل

نتمنــاه، بــل علــى الخبــرة التاريخيــة. ال كمــا نحبهــا أن تكــون 

ــاد أو  ــدوات اإلرش ــات أو ن ــي العظ ــا ف ــا عليه ــا اعتدن أو كم

ــات. العصبي

ــا،  ــن خبراتن ــم م ــا نتعل ــخ، علن ــى التاري ــر إل ــدف ان ننظ اله

ــتقبل  ــو مس ــتقبلنا ه ــتقبلنا. فمس ــة مس ــى صياغ ــوى عل فنق

ــح.  ــس صحي ــة والعك الكنيس

ــى  ــا نوجــه األنظــار إل ــالث، دعون بعــد هــذه المالحظــات الث

ــي. ــوع الرئيس الموض

“الكنيســة الفلســطينية والســلطة السياســية انطالقــا مــن 

التاريخيــة”.  خبرتهــا 

الخبــرة التاريخيــة لهــذه الكنيســة هــي جــزء مــن خبرة شــعب 

هــذا األرض. أمــا التاريــخ فمرهــون بجغرافيــا هــذه األرض، بــل 

بوضعهــا الجيوسياســي. فالتاريــخ هــو جــزء من الجيوسياســية. 

ففلســطين أرض غايــة فــي الصغــر تحيــط بهــا الممالــك 

القديمــة منهــا والحديثــة مــن الفــرس والتــرك مــن أشــوريين 

ومصرييــن ومــن روم وأوروبييــن. لذلــك ففــي أغلــب األحيــان 

أكبــر  مــن إمبراطوريــة  كانــت فلســطين محتلــة وجــزءاً 

ــي  ــرام” الت ــة الح ــطين “منطق ــت فلس ــاً كان ــم، وأحيان وأعظ

ــوش  ــا جي ــى أرضه ــى عل ــن أو تتالق ــن إمبراطوريتَي ــل بي تفص

ــي  ــذه األرض ك ــى ه ــا عل ــم حروبه ــة تقي ــك المختلف الممال

تبعدهــا عــن حدودهــا، وأحيانــاً أخــرى كانــت فلســطين 

ــوذ  ــة نف ــا منطق ــزء منه ــكل كل ج ــزاء يش ــى أج ــمة إل مقس

ــم تحــدد  ــات المتخاصمــة. هــذه الجيوسياســية ل لإلمبراطوري

مالمــح فلســطين وشــعبها فحســب، بــل وكنيســتها أيضــاً. 

وانطالقــا مــن الجيوسياســية هــذه هنــاك ســتة دروس تســتقيها 

ــور.  ــر العص ــا عب ــن خبرته ــة م الكنيس

الكنيسة الفلسطينية والسلطة السياسية انطالقا 
من خبرتها التاريخية

القس د. متري الراهب
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1- فلســطين أرض عانــت تاريخيــا مــن االحتــالالت المتعاقبــة 

وحاليــا تعانــي االمريــن مــن احتــالل اســتعماري احاللــي، أي 

أن الســلطة السياســية فــي أغلــب األحيــان كانــت غريبــة وال 

تمــت للســكان األصلييــن بصلــة. 

للكنيســة  بالنســبة  السياســية  الســلطة  كانــت  وبالتالــي 

المحليــة أيضــاً ســلطة غريبــة، دخيلــة، بــل ومســتعمرة.

كيــف تعاملــت الكنيســة مــع هــذه الســلطة السياســية 

ــل  ــف واحــد، ب ــل واحــد أو الموق ــن التعام ــم يك ــة؟ ل الغريب

كانــت المواقــف متعــددة بــل وأحيانــاً متناقضــة. 

أحيانــاً راحــت الكنيســة تقــاوم فتبَعــُد قياداتهــا أو تُقتَــل، 

ــة  ــل السياس ــن حق ــد ع ــزوي وتبتع ــت تن ــاً أخــرى كان وأحيان

وكأنهــا ليســت مــن هــذا العالــم، ومــرة أخــرى كانــت تتواطــأ 

ــل.  ــع المحت م

كان هنــاك دائمــاً الغيــورون الذيــن شــكلوا جزءاً مــن المقاومة 

اللــدودة، لتصيــر دماءهــم بــذوراً للكنيســة، وكان هنــاك دائمــاً 

الفريســيّون الذيــن كرّســوا جــل اهتمامهــم لحيــاة التقــوى غير 

مكترثيــن كثيــراً بالســلطة الغاشــمة وكأنهــا ال تعنيهــم، فجــّل 

ــس إاّل،  ــة لي ــة الخارجيّ ــر التقوي ــي المظاه ــم كان ف اهتمامه

وهنــاك أيضــاً الصدوقيّــون وهــم رئاســات روحيّــة ال تقــدر إال 

أن تتعامــل مــع المحتــل لتســير أمــور الرعايــا وجــّل اهتمامهــا 

ــا تحــاول  ــه، وكأنه ــه لل ــا لل ــا لقيصــر لقيصــر وم أن تعطــي م

ــن التواصــل مــع الشــعب والتواصــل مــع  ــق بي دائمــاً أن توفّ

المحتــل. 

ــاف الشــعب،  ــع أطي إذاً فــي الكنيســة ســتجد انعــكاس لجمي

وكأنهــا قــوس قــزح يحــوي كل األلــوان واألشــكال. وتبعــاً 

للســياق تــرى أحيانــاً هــذا اللــون يطغــي علــى غيــره، وأحيانــاً 

ــب.  ــاً آخــر هــو الغال ــرى لون ت

2- فلســطين أرض لــم تســتطع يومــاً أن تشــكل كتلــة أو 

ــلة وداع  ــا سلس ــل كان تاريخه ــة، ب ــدة طويل ــت م ــة دام دول

وّدعــت  أن  فمــا  األخــرى.  تلــو  لإلمبراطوريــة  واســتقبال 

ــون، وهــؤالء  ــم البابلي ــى أطــّل عليه فلســطين األشــوريين حتّ

اســتُبِدلوا بالفــرس فاليونــان، وحــّل محــّل األخيريــن الرومــان، 

ــة  ــون والفرنج ــاس والفاطميّ ــة والعبّ ــي أميّ ــون فبن فالبيزنطي

واأليوبيّيــن وبنــي عثمــان، لنصــل إلــى اإلنجليــز فاإلســرائيليّين. 

ــم  ــك ل ــر، لذل ــم إال آخ ــر أحده ــزاة ال يدح ــن الغ ــة م سلس

تقــدر فلســطين يومــاً أن تلتقــط أنفاســها. وقــد انعكــس هــذا 

علــى الكنيســة أيضــاً، إذ لــم تســتطع كنيســة األرض المقدســة 

مــن أن تطــور هويــة كهويــة األقبــاط مثــالً حيــث تــكاد 

الهويــة السياســية والهويــة الدينيــة أن تكونــا وجهــان للعملــة 

ــن  ــط بي ــالً كنيســة واحــدة ترب ــا مث ــم تنشــأ هن الواحــدة. ول

ــالً. ــة مث ــة كالكنيســة القبطي ــة والثقاف ــن واألم الدي

كمــا ولــم تســتطع الكنيســة فــي فلســطين أن تنســحب 

ــة،  ــا الموارن ــي طوره ــك الت ــة كتل ــور هوي ــال لتط ــى الجب إل

ــة  ــا األصلي ــى لغته ــة عل ــة األرض المقدس ــظ كنيس ــم تحاف ول

ــَر  ــم ت ــارة، ول ــة الج ــة الماروني ــت الكنيس ــا فعل ــة كم اآلرامي

كنيســة األرض المقدســة فــي نفســها كنيســة الكنعانييــن، 

ــا ال التواصــل  ــي تاريخه ــة ف ألن االنقطــاع هــو الســمة الغالب

ــرت  ــرة، وتأث ــات كثي ــت فلســطين هوي ــك بدل التاريخــي. لذل

ــل تفاعلــت كنيســة األرض  ــات الوافــدة، ب دائمــاً باإلمبراطوري

المقدســة مــع اإلمبراطوريــات الوافــدة جميعهــا وتأثــرت بهــا 

ــا.  ــت بصبغته وصبغ

تتغنــى كنيســة األرض المقدســة أنهــا أم الكنائــس، فهنــا ولــد 

المســيح وهنــا صلــب وقــام وصعــد، وهنــا ســمعت البشــارة 

الّســارة للمــرة األولــى، وهنــا ولـِـَدت الكنيســة الجامعــة، ومــن 

هنــا خــرج المرَســلون األوائــل إلــى أقصــى زوايــا المســكونة. 

ــة  ــن الهويّ ــرء ع ــث الم ــرى وإذا بح ــة أخ ــن ناحي ــن وم ولك

األصليّــة لهــذه الكنيســة، فلــن يجدهــا أبــداً بــل تراهــا اندثــرت 

ــات الوافــدة إلــى فلســطين.  بــل وذابــت فــي الهويّ

وال أبالــغ إن قلــت أن كنائــس فلســطين اليــوم إنمــا هــي 

بقايــا إمبراطوريــات وفــدت إلــى فلســطين وحكمــت وُهزمــت 

ــي  ــذا ف ــا ه ــى يومن ــة إل ــا حيّ ــت آثاره ــن بقي ــل ولك لترح

ــه روم،  ــم يعــد في ــي زمــن ل ــروم ف ــا كنيســة لل كنائســنا. فهن

وهنــا كنيســة لالتيــن فــي عهــد انقرضــت فيــه اللغــة والهويـّـة 

القس د. متري الراهبالكنيسة الفلسطينية والسلطة السياسية
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ــد  ــن امت ــن زم ــهد ع ــة تش ــة أنغليكانيّ ــا كنيس ــة، وهن الالتينيّ

فيــه النفــوذ البريطانــي إلــى فلســطين، ناهيــك عــن كنيســة 

لوثريّــة أو ملكيّــة تشــهد عــن انعكاســات خارجيّــة فــي 

ــة.  ــة المحلي الكنيس

وهــذا ينطبــق علــى المســلمين أيضــاً فهــم نتــاج إمبراطوريـّـة 

ــالميّة  ــة إس ــكل هوي ــن أن تش ــاً م ــتطع يوم ــم تس ــدة ل واح

فلســطينيّة، بــل بقــي اإلســالم رهــن باإلمبراطوريــات المحيطــة 

ــة أو  ــى فاطميّ ــة، إل ــيّة عراقيّ ــى عباس ــوريّة إل ــة س ــن أمويّ م

ــة.  ــة تركيّ ــة، أو عثمانيّ ــة مصري أيوبيّ

ــان  ــعوديّة تتصارع ــة والس ــات اإليرانيّ ــي الهوي ــا ه ــوم ه والي

ــالم.  ــم اإلس ــطين باس ــى أرض فلس عل

إن كل التجليّــات الطائفيــة فــي فلســطين إنمــا هــي تجليــات 

إلمبراطوريــات وافــدة. 

ــا مرتبطــة أصــالً بالجيوسياســيّة ال  ــرّة، ولكنه ــة م هــذه حقيق

بالالهــوت. هــذه الحقيقــة المــرّة لهــا وجــه آخــر فيــه شــيء 

مــن الحلــو... فالكنيســة فــي األرض المقدســة إذ تأثــرت 

ــا  ــات الوافــدة، إنمــا اســتطاعت أن تتفاعــل معه باإلمبراطوري

ــت  ــد فرض ــا. لق ــيء فيه ــض الش ــر بع ــا وتؤث ــل معه وتتواص

الجيوسياســية علــى الكنيســة أن تطــور هويّــة ديناميكيــة 

ــي  ــرة الت ــرات الكبي ــع المتغيّ ــم م ــتطيع أن تتأقل ــة تس ومرن

عصفــت عبــر مــر العصــور بمنطقتنــا هــذه، فتلّونــت الكنيســة 

بلــون محيطهــا الجديــد كــي تصيــر جــزءاً منــه وبالتالــي 

ــاء.  ــود والبق ــن الصم ــن م تتمّك

وبيــن  المحليــة  الكنيســة  أتبــاع  بيــن  التفاعــل  هــذا  إن 

ــاًء  ــة دم ــي الكنيســة المحلي ــدة، ضــخ ف ــات الواف اإلمبراطوري

جديــدة طــوال الوقــت، كمــا وأدخلهــا فــي صــورة مــا يجــري 

فكريّــة  وتطــورات  متغيــرات  مــن  الفســيح  العالــم  فــي 

وعقائديّــة. بــل والحــق يقــال أن العديــد مــن شــخصيّات 

ــم  ــو ل ــتهروا ل ــوا واش ــد ُعرف ــوا ق ــا كان ــة م ــة المحلّي الكنيس

ينخرطــوا أصــالً فــي اإلمبراطوريــة ومدارســها، بــدءاً مــن بولــس 

الرســول وحتــى إدوارد ســعيد. ففــي هــذه الكنيســة المحلّيــة 

ــهرة  ــه، وأن الش ــي وطن ــي ف ــة لنب ــول أن ال كرام ــدق الق يص

ــات. ــم اإلمبراطوري ــر عواص ــادة عب ــر ع تم
   

3- فلســطين كانــت دائمــاً أرض الفقــراء والمســاكين. شــعبها 

األصلــي فقيــر يعتــاش علــى المســاعدات األجنبيــة منــذ زمــن 

بطــرس وبولــس. 

األمــوال والمــوارد الكثيــرة هــي رهــن لإلمبراطوريــات، لذلــك 

كانــت الكنيســة األصليــة تجتمــع فــي البيــوت وفــي الدهاليــز 

تحــت األرض. الكنيســة فــي األصل هي كنيســة الفقــراء اللذين 

ال مملكــة لهــم إال ملكــوت الســماوات. لذلك تــرى كل المباني 

الكنســية الرئيســية إنمــا هــي مــن صنــع اإلمبراطوريــات. 

ــنها  ــادها ودش ــي ش ــة الت ــد فالقيام ــة المه ــن كنيس ــداء م ابت

ــدن  ــي م ــس ف ــكل الكنائ ــروراً ب ــطنطين، وم ــور قس اإلمبراط

فلســطين الرئيســية. 

هــذه المبانــي الشــاهقة والجميلــة هــي تجليــات لهــذا 

اإلمبراطــور أو لتلــك الدولــة، وهــذا ال ينطبق على المســيحيين 

فحســب، بــل الظاهــرة نفســها باديــة للعيــان عنــد المســلمين. 

ــد  ــل عب ــالد المســلمين، ب ــا أهــل الب ــم يبنه ــة الصخــرة ل فقب

الملــك بــن مــروان إمبراطــور الدولــة األمويّــة، وال يعّمــر 

بيــوت اللــه اليــوم المؤمنــون بــل الســعوديّون أو أحــد األمــراء 

ــن.  الخليجيّي

4- شــعب هــذه األرض يصيــر فقيــراً إذ تســلب اإلمبراطوريــات 

الوافــدة غاّلتــه ومــوارده كمــا تســلب إســرائيل اليــوم مياهــه 

وحجارتــه. 

مــوارد هــذا الشــعب ليســت تحــت تصرّفــه، بــل هــي تحــت 

ــى  ــق عل ــه ينطب ــيء ذات ــدة. والش ــة الواف ــلطة اإلمبراطوري س

ــة  ــت للكنيس ــي ليس ــة ه ــن المقدس ــاً، فاألماك ــة أيض الكنيس

المحلّيــة، بــل هــي فــي تصــرّف القيــادات األجنبيــة مــن 

ــة.  ــية وإنجليزي ــة وفرنس ــكانية أو ألماني ــة أو فرنسس يوناني

أذكــر أننــي ذهبــت فــي أحــد األيــام إلــى ديــر مــار ســابا ومــا 

ــواد،  ــح بالس ــب متش ــي راه ــح ل ــى فت ــاب حت ــت الب ان قرع

وســألني هــل أنــت أرثوذكســي؟ فقلــت ال، فقال إنمــا ال يدخل 
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هــذا الديــر المقــدس إال حســني العبــادة األرثوذكســيّين. 

المضحــك المبكــي أن هــذا الراهــب الوقــور إنمــا جــاء باألصــل 

ــه  ــداه الل ــل وه ــل والفص ــّي األص ــو أمريك ــورك، فه ــن نيوي م

ــم  ــى فلســطين ليقي ــق المســتقيم فجــاء إل ــى الطري ــراً إل أخي

ــة.  ــي األرض المقدس ــن ف الدي

مــا الفــرق بيــن هــذا الراهــب الــذي يتحكــم فــي هــذا الديــر 

فــي تخــوم بيــت لحــم، مــن ذلــك المســتوطن اليهــودي الــذي 

أّم بالدنــا مــن بروكليــن ليســتوطن أفــرات ويمنعنــي مــن 

ــعب  ــد ش ــو حفي ــه ه ــطينّي، وأن ــي فلس ــة أنن ــول بحج الدخ

ــار.  ــه المخت الل

ــاء فــي عقــر دارهــم، والمســتوطنون  شــعب هــذا األرض غرب

أضحــوا هــم أهــل الــدار. 

لذلــك كتــب فولــك الشــارتري فــي تاريخــه المســّمى التاريــخ 

المقدســّي أن »اللــه« غــرس الغــرب فــي الشــرق: “نحــن الذين 

كنــا غربيّيــن تحّولنــا إلــى شــرقيّين. مــن كان مّنــا مــن رومــا أو 

ــن كان  ــطينيّناً، وم ــاً أو فلس ــوم جليليّ ــح الي ــاً أصب كان إفرنجي

مواطنــاً فــي رايمــس أو شــارتر تحــول اآلن إلــى مواطــن فــي 

صــور أو إنطاكيــا. وقــد نســينا أماكــن والدتنــا”. 

ــا  ــن كم ــا األصليي ــت ألهله ــالد ليس ــذه الب ــوارد ه ــف م لألس

ــي  ــل ه ــة، ب ــة المحلّي ــت للكنيس ــة ليس ــن المقدس أن األماك

هبــة مــن إمبراطوريــة ألخــرى. والقــرار لــم يكــن يومــاً 

للكنيســة المحلّيــة. فهــي تــارة هبــة مــن هــارون الرشــيد إلــى 

شــارلمان )797(، ومــرة أخــرى هــي مّنــة مــن المماليــك إلــى 

ــا  الفرنسيســكان)1333(، أو مــن العثمانيّيــن إلــى اليونــان  أّم

ــدار بحســب نظــام وضعــه المنتصــرون  أماكنهــا المقّدســة فتُ

ــاألرض لليهــود  ــن يكــون وعــد بلفــور ب فــي حــرب القــرم. ول

ــى الجــرّار.  ــل ســيبقى عل ــل الحب بآخــر المشــوار، ب

ويخطــئ مــن يظــن أن هــذا االمرهــو حكــر علــى المســيحيين، 

بــل ينطبــق كذلــك علــى المســلمين. لذلــك ليســت مصادفــة 

أن يجعــل العثمانيــون القــدس متصرفيّــة مرتبطــة بإســطنبول 

ــدي  ــى بأي ــجد األقص ــون المس ــوريا، وأن ال يك ــن س ــاً ع عوض

ــميّين.  ــل الهاش ــطينيّين، ب الفلس

5- يظــن شــعب هــذا األرض انـّـه العــب أساســّي علــى الســاحة 

ــوب  ــه )ملع ــول ب ــف مفع ــه ولألس ــة، ولكّن ــة والدولي اإلقليميّ

بــه(، وتتســابق اإلمبراطوريّــات المتعاقبــة بالتعاطــف مــع 

ــه  ــا توظّف ــة إنم ــي المحصل ــا وف ــذا األرض، ولكّنه ــعب ه ش

لمصالحهــا السياســيّة. وشــعب هــذه االرض مســكيٌن يتمســك 

ــا تنقــذه مــن الطوفــان.  بــكل قّشــة علّه

6- لذلــك فالكنيســة المحليــة ليســت كنيســة أقلّيــة، بــل هــي 

ــا وتعكــس  ــا، كم ــب مخلصه ــار صلي ــي جســدها آث ــل ف تحم

صــورة األرض التــي ُجبلــت منهــا وتشــترك مــع شــعبها بآمالهــا 

وآالمهــا. لذلــك تشــّكل هــذه األرض بشــعبها وكنيســتها وحــدة 

ــذه  ــن ه ــه، وم ــعب وإلي ــذا الش ــن ه ــة م ــدة، فالكنيس واح

ــاً متســاوي األضــالع.   األرض ولهــا، ويشــكل الثــالث مثلث

الخالــدة؛  رســالتها  فــي  الكنيســة  قــوة هــذه  وتبقــى   -7

ــة  ــادي بالحّري ــات تراهــا تن ــب اإلمبراطوري ــي ســياق تعاق فف

للمأســورين، وبالخــالص للمقهوريــن، وأمــام جبــروت األقويــاء 

تشــهد هــذه الكنيســة أّن طوبــى للمســاكين ألّن لهــم ملكــوت 

الســماوات... الــذي هــو أكبــر مــن كل اإلمبراطوريّــات... 

ــي  ــة ف ــة المحلّي ــزة الكنيس ــات، ميّ ــن كل القوميّ ــمى م وأس

رجائهــا الــذي كان ومــا زال علــى مــّر العصــور، وبالرغــم مــن 

ــديدين. ــأس الش ــؤس والي ــة الب أزمن

ــن،  ــن، متحيّري ــر متضايقي ــرى أعضاءهــا مكتئبيــن لكــن غي فت

متروكيــن،  غيــر  لكــن  مضطََهديــن،  يائســين،  غيــر  لكــن 

فــي  يحملــون  هالكيــن،  غيــر  لكــن  أرضــاً  مطروحيــن 

أجســادهم كل حيــن إماتــة الــرّب، لكــي تظهــر عليهــم حيــاة 

الــرّب الُمقــام. ليــس هــذا بقانــون إيمانهــا فحســب، بــل هــذه 

هــي خبــرة هــذه الكنيســة التــي اكتســبتها علــى مــر األعــوام 

ــان.      واألزم
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