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»مركز مراقبة اإلعالم الفلسطيني« واستهداف شرعية النضال

عبير النّجار*

*  أ?<"ذة ا;:9م ا/7274 56 ا/4"*3+ ا%*(012+- ا/."ر,+.

يعمــل مركــز مراقبة اإلعالم الفلســطيني، 
اســتخدام  علــى  أساســي  بشــكل 
اقتباســات وإشــارات مــن اإلعــالم الرســمي 
ــدم  ــطينية، تق ــية الفلس ــب املدرس والكت
عنــوان  حتــت  الدوليــة  للمؤسســات 
علــى  والتحريــض  الكراهيــة  »خطــاب 

اإلرهــاب«. 

يبحــث هــذا املقــال فــي آليــات عمــل املركز 
اإلســتراتيجية ودورهــا في تشــتيت االنتباه 
اإلســرائيلية  السياســات  عــن  الدولــي 
وجرائــم االحتــالل، ووصــم الفلســطينيني 
باإلرهــاب بغــرض عزلهــم دوليــاً وحرمانهم 
ــي معهــم، وجتفيــف  مــن التضامــن الدول

مصــادر دعمهــم. 

يعــرف املركز نفســه علــى صفحته1 بـــأنّه 
ــتهدف  ــي«، يس ــر ربح ــاث غي ــز أبح »مرك
بنــاء »تعليــم مــن أجــل الســالم« وتقــدمي 

ــن  ــددة«. لك ــر متع ــات نظ ــن وجه ــطيني »م ــع الفلس ــول اجملتم ــارات ح استش
ــا  ــى أنه ــل عل ــه يدل ــرات فريق ــاطه ومحاض ــز ونش ــورات املرك ــي منش ــق ف التدقي
تركــز حصريــاً علــى نقــد وجتــرمي الفلســطينيني، وحتديــداً الســلطة الوطنيــة حتــت 
ــا  ــالم، فيم ــية واإلع ــج الدراس ــي املناه ــلطة« ف ــاوزات الس ــز »جت ــميه املرك ــا يس م
ــز  ــف والتميي ــالل أو العن ــة االحت ــم دول ــات وجرائ ــوازٍ بسياس ــام م ــد اهتم ال يوج
املمــارس ضــد الفلســطينيني، أو باملناهــج واإلعــالم اإلســرائيليني أو أيــة تصريحــات 

ــة اإلســرائيلية.  ــادات السياســية والديني ــة للقي عنصري

»مركز مراقبة اإلعالم الفلسطيني« واستهداف شرعية النضال

يعمل مركز »مراقبة اإلعالم 
 Palestinian  »الفلسطيني
Media Watch وهو منظمة 
إسرائيلية،  حكومية  غير 
أي عقب   ،1996 العام  في  تأسست 
توقيع اتفاقيات التسوية االنتقالية 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  بني 
دعائياً  ذراعاً  وإسرائيل)1994-1993(، 
والرأي  السياسية  النخب  لتضليل 
الفلسطينيني،  حول  العاملي  العام 
وانتزاع قرارات وقوانني وسياسات من 
حكومات العالم ضد الفلسطينيني. 
املركز،  آلية عمل  املقال  يناقش هذا 
وجناحاته الدولية، مقابل التشكيك 

به حتى من القضاء اإلسرائيلي.
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آليات العمل

إن أولــى قواعــد عمــل املركــز هــي احلــرص علــى التخلــص مــن أي ســياق أو 
ــي أي  ــطينيني ف ــد الفلس ــاته ض ــه وسياس ــرائيلي وخطاب ــالل اإلس ــارة لالحت إش
ــاب  ــى »إره ــة عل ــتخدم للدالل ــي تس ــات الت ــورة أو االقتباس ــادات املنش ــن االنتق م
الفلســطينيني« وكراهيتهــم »لليهــود«، مــع جتاهــل االحتــالل والسياســات 
اإلســرائيلية، وهنــا ال يتــم الدفــاع عــن السياســات اإلســرائيلية، بــل يتــم اعتبارهــا 
مواضيــع خــارج النقــاش، ويتــم الفصــل بــني اإلعــالم وقنــوات التعبير الفلســطينية 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــتعماري م ــي واالس ــياق االحتالل ــني الس ــة، وب ــن جه م

ــز  ــن املراك ــدد م ــن ع ــز ضم ــي املرك ــة، إذ يأت ــي االنتقائي ــد فه ــي القواع ــا ثان أم
Cam-( و )Honest Reporting( و )MEMRI ــز   ــا: مراك ــة، ومنه ــرة للصهيوني )املناص

ــطينيني  ــة بالفلس ــداث املتعلق ــة األح ــار وتغطي ــد األخب ــوم برص ــي تق era(، والت
واإلســرائيليني فــي الصحافــة، وانتقــاء شــواهد منزوعــة مــن ســياقها للتأثيــر علــى 
وســائل اإلعــالم الدوليــة والصحفيــني وإخافتهــم مــن انتقاد إســرائيل وسياســاتها، 
وبذلــك تعمــل علــى تعزيــز الســردية اإلســرائيلية التــي تخدمهــا آلــة دعايــة هائلــة 

فــي مواردهــا وقدراتهــا ونفاذهــا. 

ــث  ــص أو حدي ــدأ أّن أي خطــاب وأي ن ــت مب ــى تثبي ــات، هــي العمــل عل ــث اآللي ثال
ــه  ــة واتهام ــاب كراهي ــاره خط ــب اعتب ــة يج ــة الصهيوني ــع الرواي ــى م ال يتماه
بالالســامية والتحريــض علــى اإلرهــاب. وال ميكــن جتاهــل اتســاق نشــاط املركــز مــع 
ــية  ــة بـ)الدبلوماس ــرائيلية املعروف ــية اإلس ــة السياس ــة للدعاي ــوط العريض اخلط
العامــة فــي إســرائيل– هاســبارا(، وكلمــة هاســبارا فــي العبريــة تعنــي »توضيــح« 
ــن  ــة ع ــذه السياس ــل ه ــم. وال تنفص ــة للعال ــح احلقيق ــم توضي ــرح«، بزع أو »ش
ــم ألي شــخصية أو  ــم ممارســته حــول العال ــذي تت ــزاز السياســي املمنهــج ال االبت
مؤسســة تتجــرأ علــى انتقــاد السياســات اإلســرائيلية أو تعبــر عــن أي شــكل مــن 
أشــكال التعاطــف أو الدعــم للفلســطينيني، ومســاواة املقاومــة حتــى الســلمية 

منهــا باإلرهــاب. 

رابــع آليــات عمــل املركــز، باإلضافــة إلــى افتقــار منشــورات املركــز وتقاريره ورســائله 
ألي ســياق أو تــوازن فــي املواضيــع املطروحــة أو النقــد، هــي القيــام وبشــكل متكــرر 

مبســاواة اليهوديــة بإســرائيل واســتخدام التســميتني بشــكل متداخــل.

 خامــس آليــات العمــل، تتمثــل بعــدم اســتخدام روابــط اإلنترنــت، وتواريــخ النشــر، 

»مركز مراقبة اإلعالم الفلسطيني« واستهداف شرعية النضال
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بشــكل منتظــم ومنهجــي مــع النصــوص املترجمــة، مــا يصعــب مهمــة التحقــق 
ــذي  ــياق ال ــن الس ــة، وم ــة الترجم ــن دق ــور وم ــوى املنش ــل احملت ــن صحــة تفاصي م
ــدى  ــدت إح ــام 2006 اعتم ــي الع ــال، ف ــبيل املث ــى س ــوص. وعل ــه النص ــرت في نش
ــا  ــف جمهوره ــي تعري ــز ف ــى املرك ــل« عل ــد مي ــوب آن ــة »ذي جل ــف الكندي الصح
بـ«حمــاس« عشــية فــوز احلركــة باالنتخابــات الفلســطينينة فــي العــام 2006 عبــر 

نشــرها لفيديــو قــدمي ل»حمــاس« علــى أنــه فيديــو جديــد2. 

دور دبلوماسي 

ــداً  ــرة دوراً متزاي ــنوات األخي ــي الس ــطيني ف ــالم الفلس ــة اإلع ــز مراقب ــب مرك يلع
ــى  ــه عل ــدمي نفس ــوم بتق ــا، ويق ــدة وأفريقي ــات املتح ــا والوالي ــرائيل، وأوروب ــي إس ف
ــر املركــز  أنــه »بيــت خبــرة« حــول اجملتمــع واإلعــالم الفلســطينيني، إذ ســاهم مدي
ومؤسســة »إيتمــار ماركــوس« فــي احلشــد لســن قانــون تايلــور فــورس عــام 2018 
فــي الواليــات املتحــدة،3 وهــو قانــون مينــع تقــدمي مســاعدات للفلســطينيني ويضــع 
شــروطاً تعجيزيــة أمــام ذلــك، لعــب ماركــوس دوراً كبيــراً فــي ترويــج عبــارة شــبيه 
ــا  ــأّن م ــطينية ب ــلطة الفلس ــام للس ــي اته ــح(، ف ــع للذب ــالي« )الدف ــو س ــاي ت »ب
ــوع  ــو ن ــة، ه ــة مالي ــات اجتماعي ــن مخصص ــهداء م ــر الش ــرى وأس ــه لألس تدفع
ــني  ــوم قوان ــذا املفه ــت به ــود. ارتبط ــح اليه ــم بذب ــل قيامه ــات مقاب ــن الدفع م
ــن  ــدوالرات م ــني ال ــات مالي ــاع مئ ــرائيلية اقتط ــة اإلس ــح للحكوم ــرائيلية تتي إس
عائــدات الضرائــب الفلســطينية حتــت ذريعــة دعــم الســلطة لإلرهــاب مــن خــالل 
ــة  ــى حكوم ــورس عل ــور ف ــون تايل ــر قان ــرى4. يحظ ــهداء واألس ــر الش ــق أس صنادي
الواليــات املتحــدة تقــدمي أي معونــات للســلطة أو أي مؤسســات فلســطينية 
مرتبطــة بهــا مــا لــم تشــهد وزارة اخلارجيــة األميركيــة علــى التحقــق مــن أربعــة 
ــم  ــلطة دع ــح للس ــي تتي ــات الت ــني واملؤسس ــاء القوان ــا إلغ ــن ضمنه ــروط، م ش
أســر الشــهداء واألســرى واجلرحــى والتوقــف التــام عــن تقــدمي الدعــم لهــم. قــدم 
ــة  ــة اجلنائي ــرى للمحكم ــات أخ ــع مؤسس ــاركة م ــص« باملش ــز »رأي مخت املرك
الدوليــة ادعــى فيهــا عــدم اختصــاص احملكمــة فــي النظــر باجلرائــم اإلســرائيلية 
فــي املناطــق الفلســطينية، إلــى جانــب اتهام الســلطة الفلســطينية باملســاهمة 
فــي سياســات األبارتهايــد العنصريــة )ضــد اليهــود(5 . كمــا ســاهم املركــز بتحريــك 
ــن  ــف ع ــطينيني للتوق ــى الفلس ــات عل ــي البرملان ــوط ف ــة وضغ ــات أوروبي مطالب
دعــم أســر الشــهداء واألســرى. باإلضافــة إلــى حتريــض فيســبوك وتيــك تــوك وعــدد 
مــن شــبكات التواصــل االجتماعــي علــى إغــالق عــدد مــن الصفحــات واحلســابات 

ــاب6.  ــى اإلره ــض عل ــة والتحري ــاب الكراهي ــع خط ــطينية حتت ذرائ الفلس
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ً أثر املركز وقوته احلقيقية: املدارس واليونيسيف مثاال

رغــم صعوبــة حتديــد القــوة احلقيقيــة والــوزن الفعلــي للمركــز وتأثيــر نشــاطاته 
فــي التطــورات الســابقة، أو دوره فــي أي مــن اإلجنــازات التــي يزعــم حتقيقهــا فــي 
اإلعــالم أو فــي املوقــع اإللكترونــي لــه أو آراء مديــره وكادره املنشــورة فــي عــدد مــن 
ــر االســتماع لــه تتســع مؤخــراً خــارج  الصحــف اإلســرائيلية، إال أنــه يبــدو أن دوائ

ــا.  ــات املتحــدة وأوروب إســرائيل وبالــذات فــي الوالي

فــي شــباط/ فبراير 2020 ســلم املركــز تقريــراً لليونيســيف بعنوان »حتويل الســلطة 
الفلســطينية األطفــال إلــى ســالح ضــد إســرائيل«7، والتقريــر عبــارة عــن جتميــع 
لعــدد مــن املــواد املنشــورة علــى موقــع املركــز حــول ثالثــة مزاعــم أساســية، أولهــا 
تربيــة األطفــال الفلســطينيني علــى الكراهيــة لليهــود واليهوديــة وإســرائيل، وهنــا 
يتــم التركيــز علــى عــدد مــن الكتــب الدراســية فــي اللغــة والعلــوم االجتماعيــة 
للصفــوف الثالــث والســابع والتاســع والعاشــر، أمــا الزعــم الثانــي فهــو معــاداة 
الســامية، وهنــا يتــم االستشــهاد باقتباســات مــن الرئيــس الفلســطيني محمــود 
عبــاس وعــدد مــن مســؤولي الســلطة الوطنية التــي تنكــر الهولوكوســت )حصول 
احملرقــة اليهوديــة( وفــق املركــز، أمــا الزعــم الثالــث فهــو اإلرهــاب والتحريــض عليــه، 
ــر علــى نشــاطات صنــدوق األســرى والشــهداء الفلســطينيني  حيــث يركــز التقري

وقيــام الســلطة بتســمية شــوارع ومــدارس بأســماء الشــهداء. 

ــه  ــم املســتخدمة في ــر دون أي تعريفــات محــددة ألي مــن املفاهي جــاء هــذا التقري
أو املنهجيــة املســتخدمة فــي جمــع املعلومــات وحتليلهــا، ويقــوم بشــكل مباشــر 
بتوجيــه اللــوم ملنظمــة األمم املتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( علــى عــدم توجيــه 
النقــد للســلطة الفلســطينية علــى مــا يــراه املركــز »تعديــات علــى الطفولــة«، 
ــر  ــب التقري ــني«، يطال ــم إلرهابي ــم وحتويله ــيل أدمغته ــال« و«غس ــد لألطف و«جتني
ــى  ــم إل ــال وحتويله ــد األطف ــى جتني ــا عل ــلطة وانتقاده ــة الس ــيف بإدان اليونيس
إرهابيــني، واملفارقــة أن التقريــر ذاتــه ال يشــير بــأي شــكل مــن األشــكال لالنتهــاكات 
ــن  ــان م ــال واحلرم ــل واالعتق ــطينيني بالقت ــال الفلس ــوق األطف ــرائيلية حلق اإلس
ــان  ــر للعي ــذا يظه ــا. وبه ــم وغيرهم ــة والتعلي ــي الصح ــية ف ــوق األساس احلق
املنطلــق الدعائــي للمركــز ونشــاطاته، كمــا يبــرز إخفــاق املركــز فــي االلتــزام -ولــو 
ــات  ــدمي وجه ــو »تق ــة وه ــه التعريفي ــى صفحت ــور عل ــدأ املنش ــى- باملب ــد األدن باحل

نظــر متعــددة« للمجتمــع الفلســطيني. 
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يعتبــر تقريــر املركــز املقــدم إلــى »اليونســكو« مثــاالً علــى االنتقائيــة فــي احملتــوي 
ــال  ــتخدام األطف ــطينيني واس ــى الفلس ــض عل ــياق، والتحري ــب الس ــدم وتغيي املق
ــي  ــة، فف ــطينيني اخلارجي ــات الفلس ــى عالق ــر عل ــة للتأثي ــطينيني ذريع الفلس
ــل  ــذي يغيــب األطفــال الســجناء )عــدد املعتقلــني مــن القصــر مــن قب الوقــت ال
ــن 140  ــر م ــر 2020 كان أكث ــرين األول/ أكتوب ــي تش ــرائيلي ف ــالل اإلس ــوات االحت ق
بحســب منظمــة بتســيلم اإلســرائيلية(8 أو حتــى محاكمــة األطفــال أمــام احملاكم 
العســكرية اإلســرائيلية كمــا تشــير اليونيســيف ذاتهــا،9 أو األطفــال الذيــن قتلــوا 
فــي القصــف اإلســرائيلي )551 طفــالً فــي العــدوان علــى غــزة فقــط عــام 2014( 
و66 طفــالً قتلهــم القصــف اإلســرائيلي لقطــاع غــزة فــي أيــار/ مايــو 2021، تتكــرر 
قصــص وترجمــات وتقاريــر املركــز حــول مزاعــم »إســاءات الســلطة الفلســطينية 

لألطفــال«.

يتضمــن هــذا التقريــر اســتخداماً عامــاً ومضلــالً ملصطلحــات اإلرهــاب والكراهيــة، 
ــات  ــطينية أو خطاب ــة الفلس ــي الصحاف ــرائيلية ف ــات اإلس ــد للسياس ــأي نق ف
السياســيني ميكــن إدراجــه حتــت خطــاب الكراهيــة، وتصنيــف الكراهيــة يحتــوي 
الكثيــر مــن املــواد حــول »التشــهير«10، وتصــف تقاريــر املركــز كل املعتقلــني اإلداريني 

واألســرى الفلســطينيني لــدى إســرائيل بالـــ »إرهابيــني«.11 

وفيمــا ينتقــد املركــز اليونيســيف بســبب »عــدم إدانتهــا للفلســطينيني« 
الســتخدامهم األطفــال »ســالحاً« فــي وجــه إســرائيل، يــكاد يخلــو املوقــع 
ــة أو  ــواد صحفي ــاب أو م ــالم، أو أي خط ــارات للس ــن أي إش ــز م ــي للمرك اإللكترون
ــكل  ــر بش ــا يظه ــالم، م ــو للس ــية تدع ــاطات مدرس ــية أو نش ــات سياس تصريح
جلــي أن الســالم هنــا هــو فقــط للجــذب واالســتخدام الدعائــي الــذي ال يوجــد مــا 
يفســره أو يســانده فــي نشــاطات املركــز أو منشــوراته، حتــى بعــد القيــام بالبحــث 
ــة: »توجهــات نحــو الســالم«،  ــن املقترحــة التالي فــي موقــع املركــز ضمــن العناوي
ــن  ــى عناوي ــور عل ــي«، مت العث ــام التعليم ــش«، والنظ ــالم والتعاي ــج للس »التروي
ــي أن الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس يخــدع األمم  ــوان يدّع مــن ضمنهــا عن
املتحــدة بخطــاب الســالم، بينمــا يقــوم مســاعدوه باســتخدام خريطــة فلســطني 
التاريخيــة فــي أحاديثهــم مــع الفلســطينيني، مــا يــرى فيــه املركــز إنــكاراً لوجــود 

ــطني.«12  ــي فلس ــرائيل ه ــرون أن »كل إس ــم يعتب ــرائيل وأنّه إس
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تصدٍّ ورفض لعمل املركز 

الالفــت للنظــر أن كثيــراً مــن األطــراف التــي تســتمع للمركــز وتســتقبل ممثليــه 
ــث  ــد البح ــوراته لقواع ــه ومنش ــار أعمال ــن افتق ــرف ع ــض الط ــه أو تغ ــم تنتب ل
العلمــي، إلــى جانــب عــدم متتــع مــواده باحلــد األدنــى مــن أصــول العمــل الصحفــي 
مــن التــوازن والتحقــق مــن املعلومــات والتفريــق بــني الــرأي واملعلومــة وغيرهــا، فلــو 
نظــر أي زائــر للموقــع اإللكترونــي للمركــز، ســيرى احلجــم الهائــل مــن االنتقائيــة 

واالنحيــاز التــي تقــوض مصداقيــة ونزاهــة أيــة مؤسســة إعالميــة أو بحثيــة.  

ــى  ــاءلة، عل ــز دون مس ــل املرك ــليم بعم ــض التس ــات ترف ــتثناءات، وجه ــاك اس هن
ســبيل املثــال أزال موقــع »يوتيــوب« لألفــالم، محتويــات مــن صفحــة املركــز 
وحجبهــا فــي عامــي 2010 و2016 بســبب احتوائهــا علــى خطــاب كراهيــة، وأوردت 
صحيفــة اجليروزالــم بوســت فــي العــام 2012، علــى لســان ماركــوس أن الســبب في 
حجــب صفحــة املركــز عــن يوتيــوب هــو شــكاوى بعــض النشــطاء الفلســطينيني 

والعــرب13.

ــم  ــرائيلية مزاع ــة اإلس ــت احملكم ــد رفض ــوب«، فق ــد »يوتي ــر عن ــف األم ــم يق ل
وتقاريــر للمركــز، إذ رفضــت القاضيــة اإلســرائيلية »داليــة غانــو« شــهادة ماركــوس 
ــة  ــلطة الوطني ــطيني والس ــالم الفلس ــد اإلع ــة ض ــة مرفوع ــة مدني ــي قضي ف
بتهمــة التحريــض املمنهــج علــى اإلرهــاب، وبنــت رفضهــا لشــهادته علــى كــون 
الشــهادة »ناقصــة ومنحــازة، وغيــر جديــرة باســم شــهادة خبيــر«، تلــت القاضيــة 
ــل  ــوس للتدلي ــا مارك ــي أحضره ــات الت ــت الفيديوه ــروءة وعرض ــات املق املقتبس
ــت  ــاب، وقض ــى اإلره ــض عل ــة للتحري ــطينية واضح ــة فلس ــود سياس ــى وج عل
ــل  ــه ال املقتبســات وال املــواد املرئيــة املســموعة مــن اإلعــالم الفلســطيني تدل بأن
ــه إيتمــار مــن وجــود سياســة واضحــة للتحريــض فــي اإلعــالم  ــى ب ــى مــا أدل عل
الفلســطيني مــن قبــل الســلطة الوطنيــة، أشــارت القاضيــة إلــى انتقائيــة إيتمــار 
ــل  ــة الفلســطينية وجتاه ــن املصــادر اإلعالمي ــدود م ــي استشــهاداته بعــدد مح ف
ــم يســتطع تقــدمي شــرح لســلوكه  ــه »ل ــت إن ــام، وقال املصــادر األخــرى بشــكل ت
ــه  ــه جتاهل ــذت علي ــهادته«، وأخ ــة ش ــة ومهني ــوض مصداقي ــا يق ــي( م )االنتقائ
لوكالــة األنبــاء الفلســطينية »وفــا« بالرغــم مــن كونهــا مرتبطــة بشــكل مباشــر 
بالســلطة، وكذلــك جتاهلــه لصحيفــة القــدس بالرغــم مــن كونهــا األعلــى توزيعــاً 

ــز عليهــا فــي الشــهادة14. ــدة التــي مت التركي ــاة اجلدي ــة بصحيفــة احلي مقارن
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املنحــازة  والتقاريــر  املصطلحــات  وغمــوض  املنهجيــة  مــن ضعــف  بالرغــم 
واحلافلة بالتعميــم واخللــط، إال أّن بعــض منشــورات واحملتــوى الــذي يقدمــه املركــز 
ــتخدام  ــد مت اس ــة، وق ــات األكادميي ــات والدراس ــن املؤلف ــدد م ــى ع ــه إل ــد طريق وج
ــة  ــوع للمحكم ــر املرف ــي التقري ــرة ف ــن 15 م ــر م ــز أكث ــا املرك ــي ينتجه ــواد الت امل
ــورو  ــد ت ــر معه ــكي«، مدي ــور »آن بييفس ــل البروفيس ــن قب ــة م ــة الدولي اجلنائي
حلقــوق اإلنســان والهولوكوســت فــي 18 آذار/ مــارس 2020، بالرغــم مــن أن شــهادة 
ــث  ــام 2013، حي ــي الع ــرائيل ف ــي إس ــة ف ــة مدني ــي محكم ــل ف ــم تقب ــان ل إيتم
أدلــى بشــهادته بصفتــه »شــاهد خبيــر« فــي قضيــة وجــود سياســة في الســلطة 

ــهاداته. ــض ش ــرائيليني، ومت رف ــى اإلس ــض عل ــطينية للتحري الفلس

كذلــك يتــم تغطيــة تقاريــر املركــز فــي عــدد مــن الصحــف اإلســرائيلية 
والصهيونيــة اليمينيــة مثــل: »جيروزالــم بوســت«، و»إســرائيل اليــوم«، و»تاميــز أوف 
إســرائيل«، و»جــي إن إس جويــش نيــوز ســينديكيت«، و»ســي جــي ان« )ذي كاناديــان 
ــاءات  ــات أو االدع ــن املعلوم ــزء م ــز جل ــر املرك ــول تقاري ــي تتح ــوز(، وبالتال ــش ني جوي

ــرائيلي.  ــطيني اإلس ــراع الفلس ــول الص ــرة ح املنتش
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