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باحث في اللسانيات-جامعة محمد األول-وجدة )املغرب(

ىلع سبيل االستهالل:

ما الذي ينبغي لألمة أن تحققه حتى تتمتع باستقاللها التام؟ 

هل يعني االستقالل والتحضر اتفاق األمم كلها على اعتماد نظرة 

املنطلقات  تؤثر  أال  والكون؟  واإلنسان  للوجود  موحدة  واحدة 

مع  فيها  تشترك  ال  أمة،  بكل  خاصة  أنساق  بناء  في  سة  املؤّسِ

التبعية  وانتهجت  خصوصياتها  من  انسلخت  إذا  إال  أخرى  أمة 

والتقليد؟

التساؤالت  لهذه  األجوبة  يقدم بعض  أن  البحث  يحاول هذا 

التصورية واملنهجية، ويؤسس مضامينه على جملة من القضايا في 

االستقالل الحقيقي، منها املنطلقات املؤسسة، وحقيقة الوحي، 

ومحوريته في البناء، وإشكالية التغريب، وجدلية التراث والحداثة 

وقضية املصطلحات واملفاهيم، والخصوصية الحضارية لألمة.

وقد جاءت هذه القضايا باختصار شديد في خمسة مباحث، 

مع اإلشارة إلى أنها قضايا شغلت الفكر العربي املعاصر إلى حد 

وتماسكها،  األمة  ووحدة  الحضاري،  التجديد  في  ألهميتها  كبير 

وعودتها إلى التدافع مع األمم االستهالكية ألداء مهمة التبليغ.

إن البشرية اليوم في أمس الحاجة إلى من يذكرها باهلل واليوم 

الحياة  هذه  في  اإلنسانية  وأن  والنار،  والجنة  والحساب  اآلخر، 

لها هدف وغاية ومصير، وليست دابة على األرض. اإلنسانية في 

جميع الحقوق محفوظة ©

www.islamanar.com

أبحاث محكمة - الفكر اإلسالمي

مصطفى العادل

 يف البناء الحضاري لألمة

أسس وإشكاالت

لتنزيل البحث يمكن مسح الرمز التالي:

البريد اإللكتروني:

contact.islamanar@gmail.com

05 يوليوز 2020 

1

موقع منار اإلسالم - دراسات وأبحاث محكمة

مصطفى العادل



الحاجة إلى هذه الرحمة، وهذه البشارة، وهذا الشفاء الذي نخزنه اليوم في رفوف مكتباتنا؛ 

وهذا الهدف هو النقطة التي يتأسس عليها البحث والغاية التي يرجو التنبيه إليها.

املبحث األول: استقالل حقيقي

تحتفل أمتنا العربية اإلسالمية بأعياد استقاللها من الغزو االحتاللي األوروبي املسلط عليها 

االحتالل  ذل  من  التخلص  في  األمة  جهاد  إحياء  في  ومهم  محبذ  أمر  وهذا  املا�ضي،  القرن  في 

ومقاومتها له في عقول األجيال، وتربيتهم على العمل لبناء األوطان والبلدان اإلسالمية، واالجتهاد 

في إحياء األمة سيرا على طريق ونهج أولئك املجاهدين والصالحين. لكن ما الذي يميز حضارتنا 

اإلسالمية عن األمم الغربية املادية الحداثية؟ وما هي الخصوصيات والسمات التي ينبغي أن 

تتوفر فينا حتى ال ننصهر ونذوب في التيار املادي االستهالكي كما يريدنا الغرب؟

ال أعتقد أن األمة ستتمتع باالستقالل التام إن لم يتحصل لها هذا التمييز، وإال فما الهدف 

من االستقالل، إذا كانت تفكر كما يفكر اآلخرون، وتنظر إلى األمور كلها بمنظار باقي األمم، 

وتأكل مما ينتجون ويصنعون وهي ال تنتج وال تصنع؟ ما الداعي إلى االحتفال باالستقالل إذا لم 

للعالم  تعبر عن حقيقة نظرتها  التي  تميزها،  التي  الخاصة  تكن لألمة مفاهيمها ومصطلحاتها 

إلى  الوحي ال  إلى  لم تستند  إذا  وتربيتنا  وتعليمنا  وثقافتنا  تفكيرنا  ما قيمة  والكون؟  واإلنسان 

ثقافة الغرب املادية الحداثية؟

املبحث الثاني: املنطلقات التأسيسية لألمة

الوحي، هو  باقي األمم، وهذا املنطلق هو  أمتنا عن  في الحقيقة منطلق أساس يميز  يوجد 

الدليل الذي نتعلم منه، وننظر منه إلى الوجود والكون واإلنسان، القرآن بوصلة األمة وآفاقها، 

فهو مصدر املعرفة والعلم، ومنه ينبع النور الذي يرسم لها طريقها نحو الفالح، القرآن فهم 

للما�ضي واستيعاب للحاضر واستشراف للمستقبل. وكلما جلست األمة إلى القرآن، واعتمدته 

منطلقا لها، تيسر لها الفهم السليم للوجود، وأدركت حقيقة األسئلة الوجودية: من أنا؟ من 

أين جئت؟ إلى أين أسير؟
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ما يميزنا عن الحضارة املادية الحداثية اليائسة الحزينة هو اإليمان واإليمان وحده1، هو 

الغيب، هو الروح، هو أثر هذا اإليمان في قراءتنا لألشياء، كل �ضيء في الثقافة الغربية يفسر 

تفسيرا ماديا، ال حظ فيه هلل والغيب واإليمان، ال وجود فيها ملصير اإلنسان، اإلنسان فيها دابة 

على األرض، تأكل وتتزوج كاألنعام تم تموت وينتهي كل �ضيء، الغرب يصنع كل �ضيء بشراسة 

وعنف ليحقق اللذة والسعادة واملتعة، وال �ضيء في فكره وقلبه عن الحياة بعد املوت.

 أما حضارتنا فإنها تعمل وفق فهم دقيق للوجود واملصير، هناك موت وبعث وقبر وحساب 

وجنة ونار. فإن لم يكن الوحي اليوم مصدر علومنا وبناء أنساقنا الفكرية واملعرفية والحضارية، 

وكانت هذه املعاني الغيبية هي التي تضبط حركاتنا وسكناتنا فال استقالل حقيقي بعد االحتالل 

محمد  يقول  ثة.  امللّوِ ثة  امللوَّ الحداثية  الغربية  بأفكاره  والثقافي  والفكري  العسكري  األوروبي 

الغزالي: »وليس بعزيز أن يعثر كل غالب منتصر على أصناف من الناس تسايره في رأيه وتتابعه 

على هواه. إما عن ذوبان وإعجاب، وإما عن ضعف وخيانة، واإللحاد السيا�ضي والتخبط الذي 

مرضت به أكثر بالد اإلسالم جاء نتيجة محتومة لسياسة الغزو االستعماري الجديد...«2.

ترك فينا النبي صلى هللا عليه وسلم ما إن تمسكنا به تجنبنا الظاللة والزيغ، هو الوحي، 

هو كتاب هللا وسنة نبيه الكريم، هو النور الذي ينبغي أن نؤسس عليه توجهاتنا، وتنضبط 

الهداية والشفاء، وبه  العاملية، فيه  الرحمة  الواضح، فيه  العمل  كلها، فيه منهج  أعمالنا  له 

ننقد البشرية من األخطار والتحديات التي تهددها في عاملنا املعاصر، مخاطر البيئة والحروب 

واألمراض واألوبئة والظلم والجور والفقر وهلم جرا.

املبحث الثالث: نور للعاملين وأجيال مغتربة

لقد أسهمت التغيرات العميقة التي شهدها تاريخ األمة في تغيير عالقتها بالوحي قرآنا وسنة، 

ومن املؤسف اليوم أن القرآن وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. هما كتابان في مكتباتنا 

إليهما  ننظر  املناسبات واألعياد، ال  في  إليهما  نلجأ  الكتب، هما �ضيء من ماض سحيق،  كباقي 

1-  كان هذا شعار املجاهد اإلسالمي واملقاوم سيدي محمد بن عبد الكريم الخطايب يف مقاومته للجيشني الفرنيس واإلسباين يف رشق 
شامل املغرب، وللمزيد يف شعار الرجل ينظر كتاب حوار املايض واملستقبل لعبد السالم ياسني.

2-  محمد الغزايل، ظالم من الغرب، نهضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع، مرص، ط1، 1997، ط2، 2000م، ص 11-10
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مصدرا للمعرفة والعلم ومختلف جوانب الحياة، وأنهما أساس سعادة األمة، بل البشرية، بل 

الكون بكامل مخلوقاته. 

التحدي الذي ال بد أن يواجهه املسلمون اليوم هو الرجوع إلى الوحي وتبليغه والصدع به، 

ونشر رحمته في عالم متوحش موحش مستبد ال يرحم، عالمي صناعي مادي ال رحمة فيه، ال 

وقت للناس فيه لسماع الوحي. وقبل التحدي، ينتظر من املسلمون مواجهة األجيال املغتربة 

بالنصح الصادق والخطاب الواضح اللطيف، وإعادة ربطهم بالوحي.

معظمها  بين  فرق  فال  جامعتها  ومن  الغربية  األوروبية  املدارس  من  تخرجت  األجيال  هذه 

دليال على عدم  تخلفنا  في  ترى  بل  يفكرون،  تفكر كما  األوروبي،  الحداثي  العلومي  واإلنسان 

التقدم  ذلك  من  مانعا  حاجزا  اإلسالمي  والتراث  والحديث  القرآن  في  وترى  للغرب،  اتباعنا 

الصناعي املذهل، ذلك التقدم املادي الذي وصل إليه اإلنسان األوروبي.

الحضارة  أن  لهم  يبين  من  هؤالء؟  وعقول  قلوب  إلى  ومركزيته  الوحي  حقيقته  يعيد  من 

فيهم  يصدع  من  والكون؟  للبشرية  هالك  واإلفساد  والتبذير  االستهالك  على  القائمة  الغربية 

رحمة بهم بخطاب النجاة وحقيقة الوجود؟ من يذكرهم باملوت والحساب والجنة والنار؟

قبل أن تبدأ األمة بإعداد القوة لتبليغ رحمة الوحي امللقاة على عاتقها تحتاج إلى فتح حوار 

علمي رصين مع األجيال املغتربة لتصحيح الفهم وتوحيد الكلمة، »من هؤالء، وفي طليعة الغزو 

الفكري دعاة ملا يسمونه »االنقطاع االبستيمولوجي«. وتعني الكلمة والدعوة أن نفصل بيننا 

شرط  عندهم  ذلك  نهائيا.  فصال  والوحي  والنبوة  والربوبية  واأللوهية  واإليمان  القرآن  وبين 

أساس لنهضة األمة العربية«1، وإال فال تبليغ عالمي للدعوة وفي الدار من يعارضك وينتقدك 

ويرى في رجوعك إلى الوحي تخلف وحماقة.

املبحث الرابع: عودة إلى التراث من جديد

منذ أن ضعفت األمة وابتليت بما تعرضت له من أحداث سياسية تاريخية، عقبها االحتالل 

الغربي، وهي تناقش مسألة التراث اإلسالمي، وازداد هذا النقاش في حياتنا املعاصرة؛ وذلك ألن 

الحداثة الغربية جاءت بعدما قدم الفالسفة ورواد النهضة نقدا كبيرا للكنيسة، وفتح الباب 

1-  عبد السالم ياسني، مقدمات ملستقبل اإلسالم، ص15
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لحياة جديدة تفصل بين الدين والسياسة، بين األخالق والحياة، أو قل باألحرى تفصل بين 

االستغالل الكني�ضي للدين وتجبرها والحياة، وقد قامت الحياة املعاصرة في أوروبا كلها على هذا 

املنطلق. 

والحق أن التراث الذي يناقشه علماء اإلسالم والعرب املعاصرون؛ سواء أكان بين الفكر 

الحديث والتراث اإلسالمي أو في الشعر أو بين اللغة واللسانيات، أو غيرها من هذه الثنائيات، 

خصوصياتهما،  وعن  النبوي،  والحديث  القرآني  النص  على  قائم  تراث  إلى  أصله  في  يعود 

وخلفيات حضارة وأمة بنت أنساقها الفكرية واملعرفية عليهما، فالتراث ليس ما كتب في املا�ضي 

وانتهى، بل هو خالصة التفكير اإلنساني في قضايا الوجود والكون واإلنسان من داخل إطار 

الوحي.

التراث هو ما أنتجته عالقة العقل والفكر اإلسالميين بالوحي1، وبالتالي فالرجوع إلى التراث 

واستحضاره اليوم، أو إبعاده ونقده والتخلي املطلق عنه، هو في الحقيقة صورة ملوقفين من 

االستناد إلى الوحي في التفكير العربي واإلسالمي الحديث.

واليوم مهما كتب عن التراث اإلسالمي والحدثة والعالقة بينهما، وموقع العلماء والباحثون 

منها، فإن هذه الجدلية ما تزال حاضرة، وستبقى تغذي تفكيرنا ما دام النقاش قائما في مسألة 

وفي مسألة  جهة،  الحضارة من  والتراث اإلسالمي وخصوصيات  والحديث  القرآن  إلى  الرجوع 

الحداثة واالنفتاح على الحديث، والتخلص من قيود التراث من جهة أخرى.

لقد حاولت الحداثة الغربية محو كل الفروقات والخصوصيات التي تميز كل حضارة عن 

غيرها2، وحاولت أن تفرض أنساقا، وأشكاال جاهزة مختلقة مسلطة، وهي في حقيقتها أنساق 

الثقافة الغالبة، ومن تم فالعلم والعلمية ومعاييرها وشروطها ومسألة الفكر والثقافة وغيرها 

1-  ينكر بعض الباحثني ارتباط الرتاث اإلسالمي الوحي، ويستدلون عىل ذلك بأمثلة عديدة، منها مثال أن النحو العريب نشأ يف البداية 
خوفا من أن يترسب اللحن إىل العربية ومنه إىل القران، لكن هذا املنطلق يف نظرنا قارص، ألن الرتاث اإلسالمي يشكل وحدة متكاملة ال 

ننظر إليه من زاوية واحدة، ثم إن ارتباط الرتاث بالوحي ال يعني أنه نُشئ عىل أساسه فقط، بل نقصد به أن الرتاث قائم عىل املنطلق 

املؤسس، مستحرض استحضارا دامئا لحقيقة الوحي، مؤمن بالله، موقن باملوت والحساب والجنة والنار، وعلامء األمة إىل عهد قريب 

قبل ظالم الحداثة كانوا يحافظون عىل املقدمة الطويلة الواردة يف الرتاث يف حمد الله والصالة عىل رسول الله ويف الدعوة بالرحمة 

للعلامء والتوكل عىل الله والرجوع إليه فيام يكتبون.

2-  منها توحيد الثقافات وتوحيد الفكر وتوحيد الهويات وتوحيد اللغة كالنحو الكيل الذي جاء به تشومسيك، وهذه التسوية يف 
الحقيقة ال تراعي ثقافة املغلوب، بل تسلط ثقافة الغالب باعتبارها النموذج العاملي الذي ينبغي أن يسود ويخضع لجربوته كل األمم.
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كلها مؤسسة وفق خلفيات ومنطلقات العالم الغالب، العالم األوربي الحداثي املتقدم ماديا، 

إن  لك  فيقال  األكاديمي،  العلمي  بحثك  ديني عن  ما هو  إبعاد  يفرض عليك  كلما  فال تعجب 

املقدمة التي تبدأ بالحمدلة الصالة على النبي الكريم ال تليق لعلم دقيق كاللسانيات، وال تقبل 

العلمية أن تترحم على عالم وال أن تدعو له، وكل ذلك في نظر العقل املادي الحداثي بعيد عن 

العلمية.

تأسيسه  في  الوحي  من  انطلق  الذي  النموذج  إلى  عودة  هي  التراث  إلى  العودة  مسألة  إن 

نحافظ  وإنما  العصر،  وعلوم  الحديث  نتجاهل  أن  ذلك  مع  ينبغي  وال  األفكار،  وبناء  للعلوم 

على الجوهر، وعلى الخصوصيات املميزة واملنطلقات املؤسسة لألمة، مع النقد البناء واإلبداع 

واإلنتاج وتشغيل الفكر.

املبحث الخامس: أمتنا لها مصطلحاتها ومفاهيمها.

وتحقيق  األمة  تقد  تعوق  التي  اإلشكاالت  أهم  من  واملفاهيم  املصطلحات  إشكالية  تعتبر 

نهضتها من جديد، ذلك أنها تعرضت لهجوم مصطلحي ومفهومي لم تكن ضراوة شراسته أقل 

التي  ومفاهيمها  املصطلحات  مضامين  في  الفو�ضى  وهذه  والحربي،  العسكري  االحتالل  من 

أحدثتها حقبة االحتكاك بالحضارة الغربية، تشوش إلى حد كبير على الفهم السليم واملوحد 

ومغربا؛  مشرقا  األمة  أبناء  بين  دقيق  نقاش  إلى  تحتاج  اإلسالمي  التراث  فمصطلحات  لألمة، 

وذلك التساع التراث وتعدد علومه وتداخلها واختالف مصطلحاته ومفاهيمها من حقبة زمنية 

إلى أخرى، ومن بلد إلى آخر.

وإذا كانت مصطلحات التراث بوحدها تتطلب هذا الجهد الكبير، فإن املصطلحات األجنبية 

غموض  من  املصطلحات  هذه  به  تتسم  ملا  مضاعف  وربما  أكبر،  جهد  إلى  تحتاج  الوافدة 

وتشتت، وما يرافق عملية انتقالها إلى البيئة اإلسالمية من إشكاالت حضارية ومعرفية وفكرية. 

يقول طه عبد الرحمن مؤكدا ارتباط ضعف األمة وانهزامها باألزمة املصطلحية واملفهومية التي 

تعانيها: »من الذي ينكر أن املجتمع يكابد من التحديات املعنوية مقدار ما يكابده من التحديات 

املادية، ويتصدر التحديات املعنوية ما يواجهه من تيه فكري متمثل في أزمة مفهومية كبرى ال 

يعرف كيف يخرج منها، إذ ال تفتأ تتوارد عليه كثرة متكاثرة من املفاهيم التي تضعها املجتمعات 

على  له  قدر  ال  وأحابيلها،  متاهاتها  في  بل  ومغالقها،  معاقدها  في  التخبط  في  فيأخذ  األخرى، 
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استيعابها، وال طاقة له على صرفها، والواقع أن املجتمع املسلم ما لم يهتد إلى إبداع مفاهيمه 

أو إعادة إبداع مفاهيم غيره، حتى كأنها من إبداعه ابتداء فال مطمع من أن يخرج من هذا التيه 

الفكري الذي أصاب العقول فيه«1،

ويزرد من هذه اإلشكاالت ما تعيشه األمة اليوم من ضعف كبير، ومن اختالف سلبي لن يحل 

الوقت  الحداثية، ففي  املغربة  التراث واألجيال  بين رواد  الجهود  الكلمة، وتوحيد  بتوحيد  إال 

إلى املصطلحات األجنبية،  أولئك  التراث، يستند  العلم بمصطلحات  يمارس فيه هؤالء  الذي 

فيترجمونها ترجمات فردية يغلب عليها االجتهاد الفردي والفو�ضى واالعتباطية.

واملتأمل اليوم في بعض العلوم التي نشأت في حضارتنا عن طريق الترجمة والتلقي، يدرك 

 linguistics حجم هذه الفو�ضى، فاللسانيات على سبيل املثال، مصطلح مترجم عن األجنبي 

واللسنيات  واللسانيات  الحديث  اللغة  وعلم  اللغة  علم  يعني  اإلسالمية  البالد  في  عندنا  وهو 

واأللسنية واللغويات وغيرها، وإن تفهم كل هذه املصطلحات اليوم على أنها العلم الذي يدرس 

اللغة، أما باقي فروع اللسانيات ومصطلحاتها فإن املتأمل فيها في البالد العربية يصاب بما يشبه 

الصدمة.

وإذا كانت املصطلحات هي مفاتيح العلوم2، فإن العلم الذي تقوم به الحضارات واألمم لن 

يستوي عندنا حتى نعطي للمصطلحات واملفاهيم ما تستحقه من عناية واهتمام.

تعبر  وخلفيات  مفاهيم  من  األجنبية  املصطلحات  هذه  تخفيه  فيما  هو  األبرز  واإلشكال 

تاما،  التي ولدت فيها، ونضجت بمائها وهوائها، وأمتنا لن تحقق استقالل  البيئة  عن حقيقة 

ما دامت تستهلك املصطلحات كما تستهلك السلع املادية، ودون أن تبحث في الخلفيات التي 

يكون  ال  االستهالكية  املادية  الثقافة  في  يولد  الذي  فاملصطلح  الزمه،  امللزوم  يجر  كما  تجرها 

وأن  خاصة  اآلخر،  واليوم  باهلل  تؤمن  بيئة  إلى  انتقل  وإن  وماديتها  الحداثة  روح  عن  مستقال 

األمة ليست لديها اليوم منعة وقوة تؤهلها إلى فحص املصطلحات وعالجها وفق منطلقاتنا قبل 

نشرها واستعمالها، يقول ياسين عبد السالم: »ما من كلمة من املفردات في قاموس املثقفين 

1-  طه عبد الرحمن، روح الحداثة املدخل إىل تأسيس الحداثة اإلسالمية، املركز الثقايف العريب، املغرب، ط1، 2006م، ص11.
2-  يعطي اللساين التونيس عبد السالم املسدي تحديدا دقيقا للمصطلحات فيقول: »مفاتيح العلوم مصطلحاتها، ومصطلحات العلوم 

مثارها القصوى فهي مجمع حقائقها املعرفية وعنوان ما به يتميز كل واحد عام سواه«، ورد هذا يف كتاب اللسانيات وأسسها املعرفية، 

مؤسسة عبد الكريم بن عبد الله للنرش والتوزيع، تونس، 1997، ص52.  
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إال ولها خلفيات اليكية فلسفية، ما منها إال ولها دالالت ومرجعيات معناها من هناك، وإن كان 

مبناها يتأرجح ويترنح ليزعم أنه عربي، ما منها إال وينكر وجود هللا ويسخر بمن يصدق بالبعث 

والنشور والنار والجنة واملالئكة«1، وأن األلفاظ األجنبية وإن ترجمت فإنها تجر معها تاريخ بالد 

نشأتها، ونكهة تلك األرض ولونها وروحها2.

للمنطق  موافقا  منها  كان  فما  ومصطلحاتها،  مفاهيمها  استقالل  في  األمة  استقالل  إن 

املؤسس استعملناه، وما كنا في الحاجة إليه عرضناه على معاييرنا وجردناه من الحمولة التي 

بيئته األصل، حتى يصبح قابال لالستعمال في حضارة القرآن. يقول طه آخر  في  التصقت به 

مؤكدا ضرورة خوض الحرب املصطلحية واملفهومية ألهميتها وخطورتها على الحرب املسلحة 

الفضاء  مصطلحات  فيها  نواجه  اصطالحية  معركة  نخوض  لكي  األوان  »آن  والعسكرية، 

الفلسفي املتّهود بمصطلحات تدفع عنا شروط التهويد، فإن قوة االصطالح غذت ال تقل عن 

قوة السالح«3.

 ثم إن األمة اليوم في أمس الحاجة إلى توحيد الجهود في إحياء املصطلح القرآني وتوحيد 

املصطلحات وبناء املفاهيم باإلبداع واالبتكار؛ حيث ال تفلح أمة يغلب فيها املصطلح الوافد 

املستورد على املصطلح املبتكر، إنه كاملواد األخرى تماما، ال تنجح أمة تستورد جميع منتجاتها 

الغذائية والصناعية حاجياتها، بل املصطلحات أشد الرتباطها بالفكر والعقل والروح، وارتباط 

تلك املواد واملنتجات بالجسد واملدة.

1-  عبد السالم ياسني، حوار مع الفضالء الدميقراطيني، سحب مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط 1، 1994م، ص26
2-  عبد السالم ياسني، يف االقتصاد البواعث االميانية والضوابط الرشعية، سحب مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط 1، )مكتبة رساج(، 

1995م، ص13.

3-  طه عبد الرحمن، الحق العريب يف االختالف الفلسفي، املركز الثقايف العريب، بريوت، 2002م، ص79، ومصطفى العادل، اللغة 
واملصطلح ودورهام يف التجديد الحضاري: طه عبد الرحمن أمنوذجا، مؤمتر معا للباحثني، املنظم من قبل مؤسسة خالد الحسن برشاكة 

مع كريس الحضارة واملشرتك اإلنساين التابع لجامعة محمد الخامس، أيام 22-23-24 مارس 2019، مبركز امللتقيات الوطنية بالرباط، 

2019م.
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