املصالحة الوطنية يف إطار العدالة االنتقالية
عبد الفتاح القلقييل *
يف دراستنا يف العدد السابق بعنوان "العدالة عرب التاريخ" أرشنا اىل "العدالة االنتقالية" ،وقلنا "أن مصطلح
العدالة االنتقالية حظي حديثا عىل الكثري من االهتامم من كل من األكادمييني وصناع القرار السيايس ،كام
حظي باالهتامم يف املجاالت السياسية والقانونية ،وخصوصا يف املجتمعات االنتقالية (سواء من نظام تسلطي،
او من الخالفات املدنية) إىل الدميقراطية" ،وقلنا انها توفر فرصا لهذه املجتمعات ملعالجة انتهاكات حقوق
اإلنسان املاضية ،والعمليات الوحشية الجامعية ،واألشكال األخرى من الصدمات العميقة من أجل تسهيل
انتقال ممهد إىل مستقبل أكرث دميقراطية وسالما .وغالبا ما يُطلَق عىل هذه االجراءات املصالحات الوطنية".
واليوم ،ومبا ان موضوعنا اآلن هو املصالحة الوطنية ،سنتوسع بالحديث عن "العدالة االنتقالية".
أوردت مذكرة توجيهية لألمني العام لألمم املتحدة يف آذار/مارس  2010تعريفا ملفهوم العدالة االنتقالية معتربة
انها ''النطاق الكامل للعمليات واآلليات املرتبطة مبحاولة املجتمع التوصل إىل تفاهم بشأن اإلرث الكبري من
انتهاكات املايض التي متت عىل نطاق كبري من أجل ضامن املحاسبة وخدمة العدالة وتحقيق املصالحة''.
ويرجع املختصون ظهور مفهوم العدالة االنتقالية إىل أعقاب الحرب العاملية الثانية،ولكنها صارت أكرث
وضوحا يف سبعينات القرن العرشين عرب ما يقارب من  25تجربة حول العامل :بدأت منذ العام  1974يف
أوغندا ،ثم تلتها عدة تجارب مبسميات مختلفة :يف بوليفيا  ،1982األرجنتني  ،1983تشييل  ،1990جنوب
إفريقيا  1995تيمور الرشقية  2002ورصبيا .2004
هذا "ويقترص نطاق العدالة االنتقالية عىل االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وجرائم معينة كاإلبادة
الجامعية ،والجرائم ضد اإلنسانية ،والخروقات الجسيمة لقوانني وأعراف الحرب(كام يرى سوتاس إريك يف
* كاتب وباحث فلسطيني
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املجلة الدولية للصليب االحمر عدد )870عىل أساس كونها رؤية منهجية تهدف معالجة مايض انتهاكات
جسيمة ،ومساعدة الشعوب أو الجامعات عىل التخلص بشكل مبارش وسلمي وغري عنيف من ثقل املايض
نحو مجتمع دميقراطي ،دون أن يكون ذلك فرضا عىل املجتمع ،وبالتحديد عىل الضحايا ارتباطا بالعفو
واملغفرة .وتقاس رشعية العدالة االنتقالية مبدى معارضة أو تأييد الضحايا لها ،ودرجة قدرتهم عىل
املشاركة بها واإلفادة منها"(.)1
وقد مثلت تجربة هيئة اإلنصاف واملصالحة يف املغرب يف العام  2004أول تجربة عربية ومثاال فريدا ً ،كونها
محاولة الثبات إمكانية تحقيق العدالة االنتقالية من داخل السلطة ()2
ودراسة التجارب العاملية فيام يتعلق بالعدالة االنتقالية مسألة رضورية الستخالص الدروس .وليس الهدف
من ذلك هو تقليد هذه التجارب أو استنساخها ،بل يهدف إىل اإلفادة منها ،وتج ّنب األخطاء التي وقعت
فيها ،وذلك ألن لكل تجربة خصوصيتها ولكل بلد ظروفه ،وتحديّاته ومشكالته.
ومعروف أن االطار العام يف املرحلة الجديدة سيكون البحث عن هوية جديدة للمجتمع السيايس الجديد
لتكون بديالً أو نقيضاً للمجتمع السابق الذي انهار أو تراجع أو تفتت.
وقد يحتاج األمر إىل إعادة النظر بالعديد من القوانني واألنظمة النافذة ،وتهيئة تربة صالحة يف ميدان
الرتبية والتعليم إلعادة تثقيف الجيل الجديد بقيم جديدة أساساً للرشعية الدستورية القامئة عىل الحقوق
والحريات ،وكذلك تعزيز دور املجتمع املدين الذي ميكن أن يكون رشيكاً فاعالً وقوة اقرتاح مك ّملة للدولة
ومرشوعها العدايل ،وهنا ميكن لإلعالم أن يلعب دورا ً كبريا ً وال غنى عنه لتعزيز التوجه العام الدستوري
والقضايئ والرتبوي واملدين للوصول إىل الهدف املنشود.
وقد سبق املنطقة العربية عدد من البلدان عىل هذا الطريق ،مثل األرجنتني وتشييل يف أمريكا الالتينية التي
ترافقت مع تجربة جنوب أفريقيا ،وكذلك تجارب بلدان أوروبا الرشقية التي عكست اتجاهني :االتجاه
األول مييل إىل طي صفحة املايض بعد تطبيق إجراءات العدالة االنتقالية (العقابية) عىل عدد محدود من
القيادات املسؤولة عن الجرائم ،بالرتافق مع كشف الحقيقة والسعي إلحقاق العدالة ،وتعويض الضحايا،
وجرب الرضر ،والرتكيز عىل إصالح األنظمة القانونية والدستورية والقضائية واألمنية ،وإلغاء كل ما من شأنه
إعادة عهود االستبداد والدكتاتورية.
التوسع يف العقوبة وتصفية الحسابات ،دون أن يتوقف كثريا ً عند
أما االتجاه الثاين فقد كان مييل إىل ّ
ردود الفعل إزاء فكرة االنتقام والثأر ،مبا فيها أحياناً اللجوء إىل وسائل غري قانونية (مظاهرات عنيفة،
واعتصامات ،واغالق شوارع ،و ،)..عند تعرث أو تلكؤ الوسائل القانونية ملساءلة املرتكبني .ولعل بعض
البلدان العربية سارت بهذا االتجاه ،وخصوصاً تلك التي شهدت أعامل عنف وتداخالت خارجية ،وهو
اتجاه أقرب إىل القطيعة مع املايض .وكال االتجاهني يتفقان عىل كشف الحقيقة ،وتحصني املجتمع بوضع
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ضوابط قانونية ومجتمعية تحول دون العودة إليه .ومنعاً لحدوث أعامل انتقام كيدية وثأر البد من
االعتذار الشخيص واملجتمعي وتهيئة جلسات استامع ،ولعل هذا النموذج ميكن أن يكون األقرب إىل
طبيعة املجتمعات العربية التي ال تزال تش ّدها روابط اجتامعية عشائرية ودينية.
ويجب ان تركز وسائل التوجيه (مبا فيها االعالم) عىل التسامح ،وتجاوز املايض باتجاه بناء املستقبل.
لقد تنوعت تجارب بلدان العامل يف هذا املجال :فلقد سلكت بولونيا وهنغاريا ما سامه البعض "فقه
التواصل" ( ،)3يف حني اتّبعت أملانيا الدميقراطية فقه القطيعة ،أما تشيكوسلوفاكيا فقد تراوحت بني القطيعة
والتواصل .وإذا كانت عملية التغيري السلمية يف هذه البلدان قد حصلت بفعل صعود اللحظة الثورية إىل
ذروتها باتحاد العوامل املوضوعية مع العوامل الذاتية ،وانتقال الخوف من املحكومني إىل الحكام ،فإنها
يف رومانيا اتخذت طريق مواجهة عنفية ودموية ،وأدت يف يوغسالفيا إىل متزيق وحدة الدولة وانقسمت
إىل خمس دول ،ودخلت يف حروب ونزاعات وانتهاكات جديدة وسافرة لحقوق اإلنسان وعمليات إبادة
وتطهري ،مبا فيها تدخالت دولية ،وخطا االتحاد السوفيايت السابق عىل هذا الطريق وتح ّولت الدولة العظمى
إىل  15دولة يف إطار حروب ونزاعات حدودية ومجتمعية ،أدت إىل إضاعة الكثري من قواعد العدالة
االنتقالية التي كان ميكنها تجنيب البالد الكثري من اآلالم والويالت ،بالتمسك بالحقوق ومساءلة املايض
وكشف حقيقة االنتهاكات ووضع حد لها قانونياً ومجتمعياً ،خصوصاً بتعويض الضحايا وجرب الرضر (.)4
أعتقد أن البلدان العربية ليست بحاجة إىل املرور بكل تلك املآيس للوصول إىل االستقرار واألمن والتح ّول
الدميقراطي ،بل عليها وقدر ما تستطيع نخبها الفكرية والسياسية التمسك بالقواعد العامة للعدالة
االنتقالية وامليض يف ترسيخ القوانني واألنظمة الدميقراطية ،دفعاً للفوىض.
وانطالقا من هذا التحديد الحديث ،فلقد أصبحت مسألة تطبيق العدالة االنتقالية أساسية يف فهم ومتابعة
مسارات التحوالت الجارية يف الدول العربية التي عربت مخاضات الثورة بنسب متفاوتة من النجاح .وقد
ظهر جليا بأن هذا املفهوم غريب عن الثقافة الحقوقية السائدة وبأنه كان بعيدا عن اهتاممات املنظامت
الحقوقية التي سبق وأن نشطت يف هذه الدول أو يف محيطها.

ما املقصود بالعدالة االنتقالية؟

مفهوم العدالة االنتقالية هو حلقة الوصل بني مفهومني عموميني هام االنتقال أو التحول ()Transition
والعدالة ( .)justiceوبالنسبة لتعريفات األمم املتحدة ،العدالة“ :هي من املثل العليا للمساءلة واإلنصاف
يف حامية الحقوق وإحقاقها ومنع التجاوزات واملعاقبة عليها” .أما االنتقال أو التحول يف مفهوم العدالة
االنتقالية :فهو مفهوم منحرص يف فرتة من التغريات السياسية تتميز باتخاذ تدابري قانونية وحقوقية ملواجهة
وتصحيح جرائم ارتكبت عن طريق نظام قمعي سابق ،او حرب اهلية ،او اشتباكات عامة كام حصل يف
فلسطني (وخاصة يف قطاع غزة).
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وهو ما يعني أن االنتقال مرتبط يف مفهوم العدالة االنتقالية باالنتقال من مجتمع أقل تحر ًرا إيل مجتمع
أكرث دميقراطية وتحر ًرا .ومنذ سبعينات القرن املايض وحتى اآلن تم إقرار مبدأ العدالة االنتقالية يف
أكرث من ثالثني دولة حول العامل مبا فيها دول عربية كاملغرب والجزائر ودول أوروبية كرومانيا وبلغاريا
والتشيك .والجدير بالذكر أنه ليست هناك صيغة واحدة للتعامل مع ماض مفعم باالنتهاكات ،فجميع
املناهج واألساليب التي تم اتباعها يف معظم البلدان التي طبقت تلك التجربة تستند إىل إميان جوهري
بحقوق اإلنسان ،ولهذا يجدر بكل مجتمع أن يختار الطريق املالئم له.

•ما هي طبيعة اآلليات والعمليات املرتبطة بتحقيق العدالة االنتقالية؟

خاصا من أشكال العدالة ،بل هي تكييف للعدالة عىل النحو الذي يالئم
العدالة االنتقالية ليست شكالً ً
مجتمعات تخوض مرحلة من التحوالت يف أعقاب حقبة من تفيش انتهاكات حقوق اإلنسان .وهناك مجموعة
من اآلليات املتنوعة املرتبطة بتحقيق العدالة االنتقالية ،منها اآلليات القضائية وغري القضائية ( )5مثل:
تقص الحقائق :عن طريق تشكيل لجنة مستقلة تتقىص حقائق جرائم املايض وكيفية ارتكابها واملسؤول
أ -يّ
عنها ،وتحدد ضحاياها.
ب -محاكامت األفراد املسؤولني عن جرائم املايض ،سواء عىل انتهاك حقوق اإلنسان أوعىل جرائم اقتصادية
متعلقة بقضايا الفساد واستغالل النفوذ والرشوة.
ج -التعويضات :وتشمل تعويض الضحايا وأرسهم عن الرضر الذي أصابهم من جراء انتهاكات املايض.
د -فحص السجالت :وذلك مبراجعة امللفات الشخصية للموظفني العموميني وأفراد األمن للكشف عن
تجاوزاتهم وجرامئهم والفصل فيها بهدف إصالح حقيقي للنظام األمني والقضايئ بجانب اإلصالح املؤسيس.
وقد اشار احد الخرباء الدوليني بالعدالة االنتقالية اىل أن تحقيق العدالة االنتقالية ليس باألمر السهل،
ويستلزم عدة متطلبات ،منها:
 -1اإلرادة السياسية :فهي املحرك األسايس ملنظومة العدالة االنتقالية وإن توافرت كل السبل التقنية
الالزمة لتحقيق تلك املنظومة .فإن مل تتوفر اإلرادة السياسية لن يتم تفعيل القوانني والقرارات الجديدة
أو سيتم استخدامها لكبح جامح املعارضة السياسية ،مام يعني إعادة إنتاج النظام السابق ،الن "االنتقال اىل
الدميوقراطية يتطلب ترسيخ ثقافة املشاركة ،وحق االختالف" (.)6
 -2سيادة القانون :السلطات الحاكمة تضع تدعيم سلطتها وسطوتها عىل مقاليد الحكم عىل جدول
أولوياتها ،وتنشغل عن تعزيز سيادة القانون بل وقد تنظر إىل سيادة القانون بوصفه خط ًرا عىل تدعيم
سلطتها ،وقد يزداد األمر سوءا ً إذا ما اتخذت السلطات الجديدة (االنتقالية) املأخذ نفسه من االنتهاكات
التي كان النظام السابق يبتغيها .وعليه ولهذا توجد رضورة ملحة لتوخي الحذر عند إقرار قوانني خاصة
مبعاقبة النظام السابق حتى ال يتسبب ذلك يف زيادة قوة ترسانة القوانني االستبدادية املعرقلة للحياة
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الدميقراطية ،وذلك عن طريق البعد عن القوانني االستثنائية التي تخل مبعايري العدالة الجنائية ،وال تحقق
قيام محاكامت عادلة ومنصفة .فالغرض من تطبيق منهج العدالة االنتقالية ليس االنتقام من النظام السابق
بل الوقوف عىل حقيقة إدارة هذا النظام وتحديد الضحايا من أجل إعادة االعتبار لهم ،يف إطار هدف
أوسع وهو الوصول إىل العدل.
 -3استقالل السلطة القضائية :ال ميكن تخيل أي نوع من تطهري املؤسسات أو عزل الجناة أو حتى املحاكامت
دون إقرار قانون جديد للسلطة القضائية ،يضمن استقالليتها وتحريرها من سطوة وزارة العدل والجهات
األمنية .واملطلوب ليس فقط ضامنة استقالل القضاة ،ولكن أيضً ا النيابة العامة ،ومعاوين القضاء ،وخرباء
وزارة العدل مبا فيهم الطب الرشعي.
 -4إنشاء محكمة متخصصة للنظر يف الجرائم السابقة ،برشط أن يكون قانون إنشائها متناسباً مع املعايري
الدولية للمحاكامت العادلة ،وأال تُعد محكمة خاصة أو استثنائية.
وميكن ان تحدد الوالية القضائية لتلك املحكمة عن طريق قانون يصدره املجلس الترشيعي القادم ،بحيث
يحدد اختصاص زمني للجرائم التي تحقق املحكمة يف ارتكابها كأن تكون منذ عام  2006وحتى تاريخ
إنشاء املحكمة.
وأن يُطلب رسميًا من أي محكمة وطنية أخرى التنازل عن اختصاصها يف نظر القضايا الداخلة يف اختصاص
تلك املحكمة ،وذلك يف أي مرحلة من مراحل التقايض.
كام ميكن إعادة محاكمة أي شخص صدرت يف حقه أحكام قضائية باتة من قبل أي محكمة وطنية يف حال أن
استطاعت املحكمة املتخصصة إثبات أن اإلجراءات التي أتبعت يف محاكمة هذا الشخص مل تكن نزيهة ومحايدة.
ويف اآلونة األخرية ،مل تكن التجارب التي تحبو يف مرص ويف تونس باعث ًة عىل االرتياح من خالل الفهم
الصحيح للمفهوم وتطبيق ''عادل'' للعدالة االنتقالية بكل ما تعنيه من جوانب قانونية وسياسية وحقوقية
واجتامعية وثقافية وتربوية ،وشعر املراقبون بأن ما يحصل من محاكامت أو من معالجات يف إطار مرحلة
ما بعد سقوط النظام أو رأس النظام ،ما هي إال عمليات ترضية أو ترقيع أو حتى محاوالت لطي صفحة
مؤملة بطريقة اعتباطية دون التم ّعن يف قراءتها ،وخاصة يف ليبيا.
ويف فلسطني ارتفعت ضوضاء املصالحة الوطنية يف هذه األيام ،وارتفعت أسهمها نظرا للمناخ والجو
السائد واملالئم لها بعد انتصارين :األول ،يف غزة ،حني تغلبت غزة الثائرة والغاضبة مبا متلك من تحد عىل
دولة كانت تشكل "رامبو" املنطقة .وحينام نصف ما حدث يف غزة انتصارا ال ننضم بذلك لجوقة التطبيل
والتزمري ،ولكننا نكون واقعيني .فمجرد الصمود امام الغزو الشديد هو انتصار .فليس رشط االنتصار هزمية
املهاجم ،او القضاء عليه .أمل يكن صمود منظمة التحرير الفلسطينية يف لبنان عام  1982انتصارا ً ،رغم ان
النتيجة كانت خروج املنظمة من بريوت؟! وكذلك  ،أمل يكن صمود حزب الله يف جنوب لبنان عام 2006
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انتصارا رغم ما لحق لبنان من دمار؟!
اما االنتصار الثاين ،فكان حني دخل الفلسطينيون األمم املتحدة رافعني لواء التحدي .واعتبارنا هذا الحدث
انتصارا ال يدخلنا يف جوقة املطبلني اآلخرين ،رغم ان ما حصلنا عليه مجرد قرار للجمعية العمومية،
وقراراتها غري ملزمة .والقرار مجرد اعرتاف بدولة غري عضو يف االمم املتحدة ،اي دولة مبقعد مراقب.
والذين يبالغون بنرص غزة يحاولون التقليل من شان انتصار نيويورك مشريين ان منظمة التحرير ،واثناء
انتهاجها برنامج الكفاح املسلح ،وقبل اوسلو كان لها مرتبة مراقب .ومقعدها منذ  1988مل يعد مقعد
منظمة التحرير  ،بل مقعد فلسطني .ورغم صحة هذه املعلومات فإن ذلك ال يلغي انتصار نيويورك النه
من نوع انتصار غزة ،حيث ان انتصار نيويرك ايضا كان انتصار صمود امام ضغط وتهديد "رامبو" السياسة
الدولية .فإن كانت ارسائيل رامبو املنطقة عسكريا فإن امريكا هي رامبو العامل والحامي لرامبو املنطقة.
هذا ما يجب ان يكون ،ولكن ملاذا يستمر هذا االنقسام الذي يقرتب من دخول عامه السابع؟ وملاذا
تغيب اإلرادة السياسية عن تنفيذ اتفاقات إنهائه إىل درجة يصبح معها بوسع مالسنة بني رئييس الكتلتني
الربملانيتني تعطيل لقاءات البحث يف تنفيذ آخر هذه االتفاقات إىل أجل غري مسمى؟
السبب كام اراه الن االنقسام الفلسطيني ليس حول الدميوقراطية او التعسف االمني او الحريات السياسية،
كام يحاول البعض تصويره .فاالنقسام الحايل مختلف نوعياً عن ما شهدته الساحة الفلسطينية من انقسامات
منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ككيان وطني جامع .فهو أول انقسام يختلط فيه الخالف الفكري
السيايس بالتنازع عىل التمثيل السيايس للشعب الفلسطيني ،وألنه مل يكن مثة وحدة بني طرفيه قبل وقوعه.
بل لعل التنازع عىل التفرد بهذا التمثيل هو السبب الفعيل لهذا االنقسام واستمراره بينام الخالف السيايس
مجرد غطاء وذريعة .فقد توافق طرفا االنقسام عىل "التهدئة" كخيار سيايس إلدارة الرصاع مع االحتالل .كام
ان جوالت الحوار بني طريف االنقسام مل تبحث بجدية يف الربنامج السيايس الوطني .ومل يكن تعطيل الجوالت
بسبب الخالف السيايس ،بل ،إنهام توافقا عىل إجراء انتخابات رئاسية وترشيعية للسلطة الوطنية .وهذا
تجديد للمرحلة االنتقالية التفاق "أوسلو" التي انتهى عمرها الزمني يف أيار .1999
إن إنهاء هذا االنقسام يحتاج أول ما يحتاج إىل مصارحة تكشف عن السبب الفعيل لوقوعه وبالتايل عن
أسباب استمراره وغياب ارادة تنفيذ اتفاقات انهائه.
إن كانت التعددية السياسية طبيعية يف اي مجتمع فهي يف املجتمع الفلسطيني اكرث طبيعية ،وذلك بفعل
شتاتهم يف جميع بقاع العامل الكرث من نصف قرن.
وهذا ما يفسرِّ لجوء بقية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إىل إدارة خالفها السيايس مع "فتح" كتيار
مركزي فيها ،وفقاً لقانون الخالف داخل الوحدة ،ومبا ال ميس بوحدة التمثيل الفلسطيني ،ذلك حتى بعد
اتفاق "أوسلو" كمحطة قسمت الحركة الوطنية الفلسطينية إىل اتجاهات .بل ،ويسجل لحركة "الجهاد
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اإلسالمي" عدم التورط يف خطيئة االحرتاب الداخيل ،رغم أنها من أكرث الفصائل الفلسطينية جدية
وانسجاماً يف معارضة هذا االتفاق (.)7
لو كان الرصاع بني طريف االنقسام عىل الربناج السيايس لكانت الظروف الحالية هي البيئة االنسب للمصالحة،
فلقد ابدت الفصائل ،والسلطة ،والجامهري يف الضفة ،تضامناً فعاال وجيدا ً مع قطاع غزة خالل مرحلة العدوان
اإلرسائييل األخري ،ثم احتفل الجميع يف الضفة وغزة ،باإلنجازات التي حققتها املقاومة وحققتها الدبلوماسية
الفلسطينية يف األمم املتحدة ،وتنقلت وفود حركة فتح القادمة من الضفة يف أنحاء القطاع ،وتال ذلك السامح
لحركة حامس باالحتفال عىل نحو واسع يف الضفة ملناسبة ذكرى تأسيسها الخامسة والعرشين .ويف املقابل مل
متانع حامس يف أن تقيم حركة فتح احتفاالت جامهريية ملناسبة انطالقة الثورة الفلسطينية يف القطاع .وسائل
اإلعالم لدى الطرفني تعمل يف مربع كل منهام بقدر من الحرية ،باستثناء أن الصحف الصادرة يف الضفة ال
تزال ممنوعة من الوصول إىل القطاع .يضاف اىل ذلك أن برنامج التسوية ثبتت وهميته ،وانسداد آفاقه ،ومل
يعد اال محطة انتظار لقطار غري مؤكد مروره .كام ان برنامج املقاومة املسلحة ثبت عدم توقع انجازاته ،ومل
تعد يف احسن حاالتها اال عملية عض متبادل عىل االصابع .والحقيقة ان الرصاع هو بكل تأكيد عىل التمثيل.
والتمثيل ال اهمية له يف برنامج القتال امنا تكمن اهميته يف برنامج التسوية .اي إن الرصاع ليس عىل من هو
صاحب الحق يف قتال العدو ،بل من هو صاحب الحق مبفاوضته.
وهذا ما جعله يبدو لبعض املراقبني أن موسم التفاؤل بشأن إمكانية تحقيق املصالحة الوطنية ،قد انتهى
إىل أفق مفتوح عىل خيبة أمل أخرى ،بالنسبة للذين يأملون يف أن تؤدي املصالحة إىل تغيري واقع الحال
ترسخ عىل األرض خالل مرحلة االنقسام .مقابل ذلك مثة من يقول إن املصالحة جارية ،عىل اعتبار أن
الذي ّ
املقصود بها ،هو التعامل مع األمر الواقع القائم مبا هو عليه ،مع تعديالت تتصل بتوفر مناخات إيجابية بني
الفصائل ،ومبا يتيح لكل طرف معاودة نشاطه السيايس والجامهريي واإلعالمي يف مربع الطرف اآلخر (.)8
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