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قّدمــت وزارة الخارجيــة اإليرانيــة تقريرهــا الــدوري حــول المفاوضــات النوويــة 
المفاوضــات  ُتســتكمل  أن  أملهــا  وأبــدت  للبرلمــان،  2021م  يوليــو   12 فــي 
م حكومة إبراهيم رئيســي الســلطة،  فــاق النــووي بعد َتســلُّ المتعلقــة بإحيــاء االتِّ
وال شــّك أّن نقــل ســلطة المفاوضــات لرئيســي ســُتلقي بظاللهــا علــى عمليــة 
ووالئــه  النظــام  فــي  وموقعــه  ســماته  ظــّل  فــي  ســّيما  وال  المفاوضــات، 
دة، إذ يتســّلُم رئيســي ِملــّف المفاوضــات  للمرشــد، فضــاًل عــن مواقفــه المتشــدِّ
ــا وحســموا عديــًدا مــن القضايــا، وبقَيــت  بعــد أن قطــع المفاوضــون شــوًطا ُمهمًّ
مســائُل حساســة بحاجة إلى إرادة سياســية وقرارات صعبة ســيكون على عاتق 

ــل المســؤولية بشــأنها. حكومــة رئيســي تحمُّ
فــاق والخــالف الراهــن بيــن  فــي هــذ الســياق يتنــاول هــذا المقــال مالمــح االتِّ
إيــران والواليــات المتحــدة بعــد ســت جــوالت مــن محادثــات فيينــا، وكذلــك 
الفــرص المتاحــة أمــام حكومــة رئيســي بعــد نقــل ِملــّف المفاوضــات إليهــا، 
باإلضافــة إلــى مســتقَبل محادثــات فيينــا فــي ظــّل حكومــة رئيســي، وكيــف 

يمكــن أن تتعاطــى حكومــة رئيســي مــع قضايــا الخــالف األساســية.
فاق والخالف األمريكي-اإليراني  أواًل: محادثات فيينا وحدود االتِّ

انعقــدت ســت جــوالت مــن المفاوضــات فــي فيينــا بدايــًة مــن أبريــل 2021م، 
ــًرا على وجود  شــهدت توافًقا حول عدٍد من القضايا األساســية، وأعطت مؤشِّ
فــاق، فحســب وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف، فــإّن  فرصــة كبيــرة إلحيــاء االتِّ
فــاق محتمــل لرفــع العقوبــات«،  المفاوضــات قــد قّربــت الجانبيــن مــن »إطــار اتِّ
فــق علــى شــطب »أكثر من ألف شــخصية اعتباريــة وحقيقية وكذلك  وأنــه قــد اتُّ
العقوبــات  قائمــة  مــن  المرشــد  مكتــب  إلشــراف  تخضــع  التــي  ســات  المؤسَّ
فطيــة والمصرفيــة، كمــا  األمريكيــة، فضــاًل عــن رفــع جــزٍء ُمِهــّم مــن العقوبــات النِّ
ــة«، وفــي المقابــل  سُيشــَطب الحــرس الثــوري مــن قائمــة الجماعــات اإلرهابي
ســتعود إيــران إلــى التزاماتهــا النوويــة، وســيعود مســتوى تخصيــب اليورانيــوم 
فــي إيــران إلــى 3.67% كحــدٍّ أقصــى، وســتكون إيــران ُمجــازة »لالســتفادة مــن 
6104 جهــاز طــرد مركــزي )آي آر1( كحــد أقصــى«، أمــا أجهــزة الطــرد المركــزي 

المتطــورة فيجــُب إعادتهــا إلــى المخــازن.
فــاق نهائــي؛ ألنــه ال تــزال ِعــّدة قضايــا سياســية  ــر التوصــل إلــى اتِّ مــع ذلــك َتعثَّ
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حساســة بــال حــّل، هــذه القضايــا ُتبــِرُز حــدود الخالفــات بيــن الواليــات المتحــدة 
وإيــران. فِمــن جانبهــا ترغــب إيــران فــي إلغــاء العقوبــات كافــًة أواًل وقبــل تنفيــذ 
إيــران التزاماتهــا، لكــّن الواليــات المتحــدة لــم تُكــن مســتعدة إلعطــاء إيــران هــذا 
االمتيــاز، وُتِصــرُّ علــى رفــع العقوبــات خطــوًة بخطــوة، ورفــع العقوبــات النوويــة 

فقــط.
كمــا ترغــب إيــران فــي الحصــول علــى ضمانــات بعــدم خــروج الحكومــة األمريكيــة 
فــاق النــووي، لكــن يقــول األمريكيــون إنَّ  ــة أو أّي حكومــة قادمــة مــن االتِّ الحاليَّ
القواعــد واإلجــراءات الداخليــة ال تســمح بتقديــم أّي ضمانــات فــي هــذا الصــدد، 

فــاق. وال تضمــن القوانيــن الدوليــة بقــاء الواليــات المتحــدة فــي االتِّ
مــن  فيينــا  مفاوضــات  إلــى  المتحــدة  الواليــات  تذهــب  لــم  الحقيقــة  وفــي 
فــاق النــووي وحســب، لهــذا عّبــرت خــالل الجولتيــن  أجــل العــودة إلحيــاء االتِّ
الخامســة والسادســة مــن المفاوضــات عــن رغبتهــا فــي تضميــن بنــٍد بشــأن 
محادثــات الحقــة تتعلــُق ببرنامــج إيــران الصاروخــي وســلوكها فــي المنطقــة، 
ــة المتطــورة،  ــد إطــار عمــل ألجهــزة الطــرد المركــزي اإليراني كمــا طرحــت تحدي
ــب بنســبة 20 % و60 %، فــي حيــن أنَّ إيــران ترغــب  ومخــزون اليورانيــوم المخصَّ
فــي االحتفــاظ بالتطــورات التقنيــة الخاصــة بأجهــزة الطــرد المركــزي، وال توافــُق 

فــاق النــووي.  علــى إضافــة أّي بنــود إلــى االتِّ
ل لجنــًة لدراســة التقــدم فــي المفاوضــات، وتوصلــوا إلى  كان فريــق رئيســي شــكَّ
نتيجــٍة مفادهــا أنَّ فريــق المفاوضــات اإليرانــي بقيــادة عبــاس عراقتشــي فــي 
ــا، لهــذا مــع توقــف المفاوضــات أصبحــت الكــرة فــي ملعــب  ــا كان ضعيًف فيين
إيــران وعليهــا أن تتعاطــى بإيجابيــة مــع المطالــب والشــواغل األمريكيــة، أو 
اإلصــرار علــى موقفهــا، إذ كانــت حكومــة روحانــي ُتبــدي مرونــًة بشــأن بعــض 
القضايــا، لكــن مــع نقــل ِملــّف المفاوضــات لحكومتــه، فــإنَّ المفاوضات ســتصبح 

ــا لهــذه الحكومــة. اختبــاًرا ُمِهمًّ
ثانًيا: أسباب نقل ِملّف المفاوضات إلى حكومة رئيسي 

ال يمكــُن فصــل قضيــة محادثــات فيينــا عــن النــزاع والتنافــس الداخلــي بيــن 
ســة لرســالة وزارة الخارجيــة  ــران، ظهــر ذلــك مــن اللغــة الُمسيَّ الفصائــل فــي إي
للبرلمــان حــول التقريــر الثانــي والعشــرين الخاّص بالمفاوضات النووية وتســريبها 
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نــت توصيــًة بنقــل ِملــّف المفاوضــات إلــى حكومــة إبراهيــم  لإلعــالم، التــي تضمَّ
رئيســي، ويؤكــد ذلــك طلــب النائــب الســابق فــي البرلمــان علــي مطهــري مــن 
الرئيــس األســبق حســن روحانــي ووزيــر الخارجيــة محمــد جواد ظريف َتــْرك توقيع 

فــاق كاملــة. ــل مزايــا وعيــوب االتِّ فــاق فيينــا لحكومــة رئيســي، لتتحمَّ اتِّ
ــَر جــدٌل بعــد انتخــاب رئيســي وكان بعــض التقديــرات يــرى أنــه إذا  باألســاس ُأثي
فــاق فــي ظــّل حكومــة روحانــي، فــإنَّ حكومة رئيســي ســوف تتحرُر من  ُأنِهــَي االتِّ
األعبــاء التــي قــد تفرضهــا هــذه العــودة، كمــا ســتمتلُك القــدرة علــى المنــاورة 
ــي حكومــة رئيســي  فــاق مــع تولِّ ــة أّي إخفــاق، لكــن إذا ُتُوّصــل إلــى اتِّ فــي حال
مزاياهــا  كل  مــع  فاقيــة  االتِّ هــذه  مســؤولية  ل  ســتتحمَّ هــا  فإنَّ المســؤولية، 

عــة عليهــا. وعيوبهــا بوصفهــا الموقِّ
فــي النهايــة ُحســمت المســألة، ويبــدو أنَّ داخــل النظــام ولــدى المرشــد تحديــًدا 
عــة،  فــاق وتحصيــل مكاســبه المتوقَّ رغبــًة فــي إعطــاء رئيســي امتيــاز توقيــع االتِّ
وفــي هــذا الســياق تلقــت حكومــة روحانــي إشــارًة بــأنَّ دورهــا فــي المفاوضــات 

قــد انتهــى، هــذه اإلشــارة قــال روحانــي إنــه تلقاهــا فــي مــارس 2021م.
مــع انتقــال ِملــّف المفاوضــات إلــى حكومــة رئيســي، تظهر فرصًة أمــام حكومته 
فاق حول  لرفــع العقوبــات بصــورٍة عاجلــة، فســّت جــوالت مــن المفاوضــات واالتِّ
فــاق، ومنحت حكومة  دة نهائيــة وضعــت إطــاًرا للعــودة المتبادلــة إلى االتِّ مســوَّ
ــق  رئيســي الفرصــة للوصــول إلــى صفقــٍة ســريعة فــور تشــكيل الحكومــة، لُيحقِّ

ل المفاوضــات إلــى عمليــة اســتنزافية. أول وعــوده االنتخابيــة بعــدم تحــوُّ
فــاق  االتِّ إلــى  بالعــودة  يتعلــق  مــا  فــي  داخليــة  ــات  تحديَّ رئيســي  يواجــه  لــن 
فــاق  ما فــي ظــّل اإلجمــاع الداخلــي بشــأن أهميــة إحيــاء االتِّ النــووي، وال ســيَّ
النــووي، وهــذا قــد يســاعده علــى اتخــاذ قــراراٍت سياســية شــديدة الحساســية، 

إذ إنهــا ســتكون بموافقــة النــواة الصلبــة داخــل النظــام. 
ــًة لحكومــة رئيســي مــن أجــل رفــع  فــاق فرصــًة ُمهمَّ كمــا توفــر العــودة إلــى االتِّ
العقوبــات القصــوى، وإعــادة تأهيــل االقتصــاد ومعالجــة األوضــاع المعيشــية 
المترديــة علــى يــد حكومتــه، وامتصــاص الغضــب الشــعبي المتنامــي ومنــح 
ا بعــد الشــكوك  ة واســعة، بــل تغييــر صورتــه شــخصيًّ ًة شــعبيَّ دين شــرعيَّ المتشــدِّ
المتزايــدة فــي شــرعية وصولــه إلــى منصــب الرئاســة، فضــاًل عــن توجيــه ضربــة 

https://bit.ly/3dJbogn
https://bit.ly/3dJbogn
https://www.reuters.com/article/iran-poltics-raisi-aa3-idARAKCN2DX0YP
https://www.reuters.com/article/iran-poltics-raisi-aa3-idARAKCN2DX0YP
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الداخلــي  االســتقرار  تحقيــق  ــُد،  ويمهِّ والمعارضيــن.  الخصــوم  إلــى  إضافيــة 
ــة انتقــال سياســي ســلس  وتخفيــف التوتــرات مــع الخــارج، الطريــَق نحــو عمليَّ

فــي حالــة رحيــل خامنئــي.
مــع ذلــك، لــن يدخــل رئيســي المفاوضــات بــال أوراق ضغــط لتقليــل تكلفــة 
الموقــف  فــي  انتخابــه  منــذ  ذلــك  ويالَحــظ  النــووي،  فــاق  االتِّ إلــى  العــودة 
اإليرانــي المتصلــب بخصــوص الِملــّف النــووي وتخفيــض التعــاون مــع الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة، وتظــّل هــذه اإلجــراءات مفهومــة فــي إطــار تكتيــكات 
التفــاوض وتعزيــز أوراق الضغــط قبــل العــودة إلــى فيينــا، بجانــب أوراق ضغــط 
ــّف الحــرب فــي اليمــن واالســتقرار  ــد اإلقليمــي تتعلــق بِمل أخــرى علــى الصعي

فــي العــراق وســوريا.
ثالًثا: مستقبل محادثات فيينا في ظل حكومة رئيسي 

ــل وجهــة النظــر الراديكاليــة  رغــم أجــواء انعــدام الثقــة، ورغــم أنَّ رئيســي يمثِّ
ــة الرئاســة تحديــًدا ليكــون مســؤواًل  للنظــام اإليرانــي، وقــد ُأســندت إليــه ُمِهمَّ
وتوجهــات  أيديولوجيتــه  علــى  والحفــاظ  النظــام  تأهيــل  إعــادة  عمليــة  عــن 
السياســة الخارجيــة الُمعاديــة للغــرب والواليــات المتحــدة تحديــًدا، فــإنَّ رئيســي 
ليــس فــي موقــٍع يســمُح لــه بإحــداث تغييــرات جوهرية على الموقــف األمريكي 
دون األطــراف األكثــر تضــرًرا فــي حــال  فــي المحادثــات، وســيكون هــو والمتشــدِّ

فشــلت هــذه المفاوضــات.
هــا ضمــن اإلجــراءات التــي  ورغــم سياســة االبتــزاز النــووي يــرى األمريكيــون أنَّ
يمكــُن التراجــع عنهــا بســهولة، ومــن جانبــه يــدرك رئيســي وجــود خطــوط حمــراء 
ــا، وِمــن َثــمَّ فــإنَّ تســريع إجراءاتها للضغط  دوليــة علــى امتــالك إيــران ســالًحا نوويًّ
فــاق النــووي بــال تنــازالت قــد يكون خطــًرا كبيًرا على  والمنــاورة للعــودة إلــى االتِّ
النظــام نفســه، ألنَّ فشــل المفاوضــات قــد يعكــُس ســلوك إدارة بايــدن بصــورة 
أكثــر قســوة مــن ســلوك إدارة ترامــب، كمــا يــدرك رئيســي أنَّ قــوًى إقليميــة قــد 
تتحــرك بمفردهــا لمواجهــة هــذا التحــدي، وهــذه القــوى باألســاس تعمــل علــى 

عرقلــة هــذه المفاوضــات وإعــادة إيــران إلــى العزلــة والعقوبــات.
العزلــة  إالَّ  إليــران  بديــل  ال  حيــث  المفاوضــات  إلــى  االضطراريــة  العــودة  مــع 
ــا مــن حكومــة رئيســي  ــة مطلوًب والعقوبــات، نجــد اســتحقاقات وتنــازالت ُمهمَّ

https://rasanah-iiis.org/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d9%86%d9%8f-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d8%b1%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9/
https://rasanah-iiis.org/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d9%86%d9%8f-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d8%b1%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9/
https://bit.ly/3jUvYyt
https://bit.ly/3jUvYyt
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فــاق النــووي ورفــع ســيف العقوبــات الُمصَلــت  مهــا إذا أرادت إحيــاء االتِّ أْن تقدِّ
علــى النظــام، وال بــد أن تــوازن بيــن الصعوبــات التــي يمكــُن أن تواجههــا علــى 
َوفــق  النــووي  فــاق  االتِّ إلــى  والعــودة  واالقتصــادي،  السياســي  الصعيديــن 

الرؤيــة األمريكيــة المطروحــة واالمتيــازات التــي ســتحصل عليهــا.
فخــالل الجولــة السادســة مــن مفاوضــات فيينا طلب األمريكيــون إضافة وثيقة 
ــر الصواريــخ ذات القــدرة علــى حمــل رؤوس  ــوًدا علــى تطوي ــُن قي جانبيــة تتضمَّ
ــا،  نوويــة، ووافــق روحانــي علــى مناقشــة هــذا، لكــن رئيســي رفــض الفكــرة نهائيًّ
ــع فــي المســتقبل أيًضــا، ألنَّ قضيــة الصواريــخ ينظــر إليها النظام  وهــو أمــٌر متوقَّ
م فيهــا  علــى أنهــا ســيادية غيــر قابلــة للتفــاوض، وهــي مســألة لــم ولــن تقــدِّ
أي حكومــة إيرانيــة تنــازالٍت ُتذَكــر، وِمــن ضمــن ذلــك أيًضــا المطالــب األمريكيــة 
واألوروبيــة بإجــراء محادثــات الحقــة تتعلــق بســلوكها فــي المنطقــة، فلــو كانت 
إيــران تريــد االنصيــاع لهــذه المطالــب لوافقــت علــى مطالــب الواليــات المتحــدة 

خــالل فتــرة ترامــب.
وعلــى أســوأ التقديــرات فــإنَّ موافقــة الواليــات المتحــدة علــى العــودة إلــى 
د حكومــة رئيســي والرغبــة فــي  فــاق النــووي القديــم نفســه فــي ظــل تشــدُّ االتِّ
ــد الطريــق لنجــاح ٍكبيــٍر  الســيطرة علــى برنامجهــا النــووي، لــن تكــون بوابــًة تمهِّ
ما إذا كان رئيســي يظــن أنَّ بإمكانــه  لحكومــة رئيســي كمــا تتوقــع، وال ســيَّ
فــاق النــووي فــي 2015م  مواصلــة سياســات إيــران نفســها، فبعــد توقيــع االتِّ
األمريكــي  الرئيــس  أضــاف  بــل  عقوباتهــا،  عــن  المتحــدة  الواليــات  تتخــلَّ  لــم 
فــاق  األســبق أوبامــا نفُســُه بعــض العقوبــات، وكان عــدم التــزام إيــران ُروَح االتِّ

ــل للتكــرار. ــًة فــي 2018م، وهــو ســيناريو قاب ــاره كلي ســبًبا النهي
يتصــل بذلــك تصريــح وزيــر الخارجيــة األمريكــي أنتونــي بلينكــن فــي الكونغــرس 
بــأنَّ إدارة بايــدن ســتحافظ علــى قــدٍر كاٍف مــن العقوبــات، بمعنــى الحفــاظ علــى 
أداة الضغــط االقتصاديــة علــى إيــران، وباألســاس صيغــت عقوبــات إدارة ترامــب 
فــاق النــووي،  بطريقــٍة ال تمّكــُن إيــران مــن االســتفادة مــن مجــرد إحيــاء االتِّ
ر إلــى حــدٍّ بعيــد وال يمكــُن العــودة إليــه دفعــًة واحــدة  فــاق َتضــرَّ فهيــكل االتِّ

بصيغتــه المعزولــة عــن بقيــة القضايــا.
فــي حــال عــدم توافــق األطــراف علــى تضميــن آليــة لتســوية معالجــة أنشــطة 

https://bit.ly/3w35yNi
https://bit.ly/3w35yNi
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/6/4/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/6/4/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://bit.ly/3h6p07u
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فــاق  إيــران اإلقليميــة المزعِزعــة لالســتقرار وتهديداتهــا الصاروخيــة، فــإنَّ االتِّ
ــة إلــى  ــه مــرًة أخــرى، وقــد يدفــع بعــض القــوى اإلقليمي ُغ مــن مضمون ســُيَفرَّ
د  وتهــدِّ نفســها  المتحــدة  الواليــات  بمركــز  تضــّر  قــد  أحاديــة  إجــراءات  اتخــاذ 
مصالحهــا، وتســتنزف قــدرات إيــران وتجعلهــا فــي حالــة مواجهــة دائمــة غيــر 
ــل تكلفتهــا علــى المــدى البعيــد ولــو ُرفــع بعــض العقوبــات. قــادرة علــى َتحمُّ

د فــي النظــام  إضافــًة إلــى ذلــك، تتوافــر لألمريكييــن فرصــة لوضــع التيــار المتشــدِّ
ــًة  ما بعــد هيمنتهــم علــى مفاصــل الســلطة كافَّ اإليرانــي فــي الزاويــة، وال ســيَّ
فــاٍق جديــد غيــر  بفــوز رئيســي، ففرصــة الحصــول منهــم بصــورٍة مباشــرة علــى اتِّ
قابــل للنقــد الداخلــي ممكنــة، وفــي حالــة عــدم حــدوث ذلــك توجــد فرصــٌة 
أخــرى مــن خــالل إبقــاء حملــة الضغــوط القصــوى، وتأليــب الــرأي العــاّم ضــد 
دين وضــد المرشــد، وربمــا قيــادة إيــران نحــو تغييــرات عميقــة فــي ظــّل  المتشــدِّ
ــي المشــاركة الشــعبية إلــى أدنــى  تدهــور شــعبية النظــام التــي تأكــدت مــع تدنِّ
حدودهــا منــذ الثــورة فــي انتخابــات 2021م الرئاســية، وفــي ظــّل االحتجاجــات 
الواســعة التــي تشــهدها مــدن إيــران، فضــاًل عــن تفاقــم األزمــات كأزمــة الميــاه 

والكهربــاء، وهــو وضــع شــبيه بوضــع الشــاه عشــية الثــورة فــي عــام 1979م.
خالصة

فــي النهايــة يمكــن القــول إنَّ نجــاح مفاوضــات فيينــا ســيتوقُف علــى المرونــة 
التــي ســُيبديها اإليرانيــون باألســاس، ويبــدو أنَّ صيغــة الصفقــة التــي توصلــت 
ــي، بمشــاركة البرلمــان ومجلــس األمــن القومــي واّطــالع  إليهــا حكومــة روحان
ســات األمنيــة والعســكرية فــي إيــران وفــي مقدمتهــا الحــرس  المرشــد والمؤسَّ
الثوري، هي الصفقة المتاحة أمام رئيســي، وأنَّ قراراٍت حساســة بشــأن أنشــطة 
إيــران العدائيــة بحاجــة إلــى قــرار سياســي، وأنَّ إظهــار بعــض التشــدد الظاهــري 
فــاق بــال تنــازالٍت  هــو مــن أجــل الحــّد مــن المطالــب األمريكيــة والعــودة إلــى االتِّ
كبــرى، وإظهــار صالبــة فــي الموقــف أمــام الــرأي العــاّم الداخلــي، حيــث تحتــاج 
فــاق أكثــر مــن حاجــة حكومــة روحانــي إليــه، واألرجــح أنَّ  حكومــة رئيســي إلــى االتِّ
فــاق النــووي مؤكــدة، لكــن َوفــق شــروط جديــدة ســتقبلها حكومــة  عــودة االتِّ

فــة. رئيســي، أو ســُتضطرُّ إلــى مواجهــة ضغــوط داخليــة وخارجيــة مكثَّ
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