اإلنسانية أوالً  -متسح دموع املكروبي
اخلطاب الذي ألقاه أمري املؤمني حضرة مريزا مسرور أمحد (أيده هللا تعاىل
أوال 2021
بنصره العزيز) يف املؤمتر الدويل ملنظمة اإلنسانية ً
يف  ،2021/10/31ألقى إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية العاملية ،اخلليفة
اخلامس ،حضرة مريزا مسرور أمحد (أيده هللا تعاىل بنصره العزيز) اخلطاب اخلتامي
الرئيس للمؤمتر الدويل ملنظمة اإلنسانية أوالً.
كان احلدث الذي استمر يومني ،والذي أقيم يوم السبت يف مسجد بيت الفتوح يف
لندن ،مث يف إسالم أابد يف تيلفورد يوم األحد ،حتت عنوان "التخفيف من حدة الفقر
من خالل التمكني".
عاما بسبب وابء كوروان،
حضر مؤمتر اليوبيل الفضي لإلنسانية ً
أوال ،والذي أتخر ً
أكثر من  1200شخص بني حضوٍر شخصي وافرتاضي ،مبا يف ذلك مندويب منظمة
اإلنسانية أوالً وأعضاء من أكثر من  60دولة حول العامل.
وقبل اخلطاب الرئيس ،قدم رئيس جملس إدارة منظمة اإلنسانية أوالً الدولية ،تقر ًيرا عن

عاما املاضية.
أعمال اإلنسانية أوالً على مدار الـ ً 26

وفيما يلي الرتمجة العربية للخطاب الذي ألقاه حضرة اخلليفة مريزا مسرور أمحد (أيده
هللا تعاىل بنصره العزيز) يف هذه املناسبة:

بعد التشهد والتعوذ قال أمري املؤمنني حضرة مريزا مسرور أمحد (أيده هللا تعاىل بنصره
العزيز):

بفضل هللا ،متكنا هناية هذا األسبوع من عقد املؤمتر الدويل لإلنسانية أوًال .كنتم قد
أيضا ،على عقد هذا احلدث العام املاضي ،مبناسبة اليوبيل
عزمتم ،كما ذكر يف التقرير ً
الفضي لإلنسانية أوالً .ولكن وبسبب وابء كوفيد ،مت أتجيله إىل اآلن.

نظرا للتداعيات
يف حني متكن بعض األشخاص من احلضور شخصيًا ،إال أنه و ً
املستمرة للوابء ،فإن غالبية أعضاء اإلنسانية أوالً يشاركون يف هذا احلدث عن بعد
ويستمعون إىل خطايب من بلدان أخرى.
عاما منذ أن مت تسجيل اإلنسانية أوالً رمسيًا ،وبفضل هللا ،منذ
لقد مر اآلن ً 26
أتسيسها ،استمرت اإلنسانية أوالً يف النمو والتطور ،ونفذت الكثري من األعمال
املؤثرة يف أجزاء كثرية من العامل .وقد خدمت بطريقة أو أخرى يف أكثر من  60دولة،
مبا يف ذلك يف األمريكتني وأورواب ويف مجيع أحناء أفريقيا والشرق األوسط وآسيا واحمليط
اهلادئ .ويف بعض البلدان ،استجابت منظمة اإلنسانية أوالً للكوارث الوطنية وقدمت
اإلغاثة السريعة للسكان احملليني ،بينما أقامت يف بلدان أخرى هياكل دائمة وبرامج
مستمرة ،مصممة لتلبية االحتياجات األساسية للسكان احملليني.
من بني مشاريعها املختلفة ،أنشأت اإلنسانية أوالً بنوك طعام يف بلدان خمتلفة ،ورتبت
لألضاحي على نطاق واسع يف العيد من أجل مساعدة احملرومني .وقد أنشأت الربامج
لدعم أفراد اجملتمع الضعفاء كاملشردين واأليتام .ابإلضافة إىل ذلك ،مت تصميم العديد
من براجمها مع وضع االستدامة يف االعتبار ،على سبيل املثال ،تقدم اإلنسانية أوالً
الدعم للزراعة والفالحة ،وتقدم التدريب الطيب ،وتعلم جمموعة من املهارات ،فضالً
عن تقدمي خدمات الرعاية الصحية يف اخلطوط األمامية.

أوال برانمج "هدية البصر" منذ عدة سنوات .ومن خالل
وابملثل ،تدير اإلنسانية ً
أوال" مياه الشرب النظيفة ملن يعيشون
برانمج "املاء من أجل احلياة" ،تقدم "اإلنسانية ً
يف املناطق النائية من العامل .وكما ذكر ساب ًقا ،فهي تقدم اإلغاثة يف حاالت الكوارث
والطوارئ يف البلدان املتضررة من الزالزل والفيضاانت أو غريها من الكوارث الطبيعية.
أوال" املدارس واملستشفيات ودور
ومن حيث املؤسسات الدائمة ،أنشأت "اإلنسانية ً
األيتام ومالجئ الرعاية .وهكذا ،وبفضل هللا ،أصبحت اآلن منظمة خريية دولية
راسخة وحمرتمة .يف الواقع ،وصلت منظمة "اإلنسانية أوالً" اآلن إىل مرحلة تسعى
فيها املنظمات غري احلكومية اخلارجية أو املنظمات اإلنسانية املماثلة إىل الشراكة
والتعاون معها للوفاء بواجباهتا وأهدافها اخلريية .على سبيل املثال ،يف إحدى البلدان
عربت منظمة دولية غري حكومية مرتبطة ابألمم املتحدة عن رغبتها ونيتها بتمويل
اإلنسانية أوالً لتقوم أبعمال ومشاريع إنسانية نياب ًة عنها .وهذا يدل على أن اإلنسانية
أوالً ،حبمد هللا ،قد اكتسبت احرتام وثقة الوكاالت اإلنسانية األخرى ،مبا يف ذلك
تلك املرتبطة ابألمم املتحدة.
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ت" (مسند أمحد ،كتاب مسند املكثرين من الصحابة)
َسأْ َ
فَـ َق ْد أ َ
ويف حني أننا ال نتوق للحصول على أي تقدي ٍر أو مكافأة ،إال من هللا ،إال أنه وكما
ٍ
بشكل متزايد املنظمات اخلارجية ،وبعض الوكاالت احلكومية حىت،
قلت ،تعرتف
جهود اإلنسانية أوالً وتقدرها ،وهذا يشهد على األعمال املفيدة اليت مت إجنازها،
أوال" قد سعت جاهدة لتحقيق اهلدف النبيل الذي
ويعكس حقيقة أن "اإلنسانية ً

أمران هللا تعاىل يف القرآن الكرمي ابلسعي حنوه ،والذي جيب أن يكون هدف حياة
املسلم ،أي :خدمة اإلنسانية وسد احتياجات املكروبني.
لقد أمر القرآن الكرمي املسلمني مر ًارا وتكر ًارا مبساعدة الضعفاء واحملتاجني ،بغض النظر
عن دينهم أو عقيدهتم أو لوهنم .عالوة على ذلك ،هناك عدد ال حيصى من أحاديث
الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم وأقواله اليت توضح كيف أمضى حياته كلها يف
خدمة البشرية ويف السعي لغرس نفس روح املواساة جتاه اآلخرين يف أتباعه .بال شك
فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مصدر رمحة خالدة للبشرية ،ومن خالل أقواله
أبدًي وسلَّطه على تعاليم اإلسالم الرائعة ،و ّبني أن خدمة
نورا ً
وأفعاله املباركة قد أظهر ً

البشرية جزء من تراثنا وأساس من ديننا .على سبيل املثال ،أيمران اإلسالم حبماية

األيتام ورعايتهم ،ومساعدة عابري السبيل ،وإعالة احملتاجني واحملرومني ،ورعاية
املرضى .كما يعلمنا اإلسالم أن للجريان حقوقًا عظيمة .لقد مت تعليم املسلمني أنه
دائما ملساعدهتم يف
عليهم معاملة جرياهنم ابلرمحة واملواساة وأن يكونوا مستعدين ً
أوقات احلاجة واحلزن .قال الرسول الكرمي (صلى هللا عليه وسلم) يف احلديث املعروف
"ما زال جربيل يوصيين ابجلار ،حىت ظننت أنه ِّ
سيورثه".

عالوة على ذلك ،فإن تعريف اجلار يف اإلسالم واسع للغاية وبعيد املدى .فهو ال

أيضا من يعيشون يف أماكن
يشمل من يعيشون يف مكان قريب فحسب ،بل يشمل ً
أبعد بكثري ،إضافة إىل رفاق السفر وزمالء العمل ،واملرؤوسني ،وغريهم الكثريين.

جدا حبيث ميكن اعتبار مجيع أفراد
يف الواقع ،فإن نطاق اجلار يف اإلسالم واسع ً
اجملتمع جرياننا ،وابلتايل ،فإن السعي ملساعدة مجيع أفراد البشرية للتغلب على آالمهم
وأوجاعهم هو الواجب الديين للمسلم األمحدي.

بفضل هللا ،ومن خالل عمل اإلنسانية أوالً ،أتيحت الفرصة للعديد من األمحديني
خلدمة جرياهنم والوفاء ابحتياجاهتم ،مبا يف ذلك من يعيشون بقرهبم ،أو الذين يعيشون
يف مناطق أبعد بكثري ،يف الدول والقارات األخرى.
كما أمر هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم املسلمني ابلسعي إىل ختفيف آالم
املرضى ،وتقدمي العالج هلم ،ورعايتهم برفق ،واالستفسار ابنتظام عن صحتهم .ويف
يضا َان َدى منَ ٍاد ِم ْن
{م ْن َع َاد َم ِر ً
هذا الصدد قال الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلمَ :
َّ ِ ِ
اجلَن َِّة َمْن ِزًال} (سنن ابن ماجه ،كتاب ما
ت ِم ْن ْ
اب َمَْ َش َ
اك َوتَـبَـ َّوأْ َ
الس َماء طْب َ
ت َوطَ َ

جاء يف اجلنائز) ،ومل أيمر الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم املسلمني بتقدمي اإلغاثة
جهودا صادقة لرعاية املرضى
والعالج للمعتلني فقط ،وإمنا قد بشر ً
أيضا الذين يبذلون ً

ابألجر يف اآلخرة .وعليه فإن الذين ينفقون َما رزقهم هللا لبناء املستشفيات والعيادات
أو لتوفري الرعاية الصحية فإهنم يف الواقع يبنون بيوهتم يف اجلنة.
ويف ضوء هذه التعاليم اإلسالمية ،قامت اجلماعة اإلسالمية األمحدية ببناء العديد من
املستشفيات واملدارس يف خمتلف البلدان .ولكن عندما يتعذر علينا بناء مثل هذه
املرافق بشكل مباشر بسبب املعارضة الدينية اليت نواجهها يف بعض البلدان ،فإن
َمتازا للوفاء ابلتزاماتنا ورغبتنا القوية يف خدمة
"اإلنسانية أوالً" قد وفرت لنا ً
سبيال ً
اآلخرين .وابملثل يذكر القرآن الكرمي أن من حيمي األيتام ويطعمهم يفوز بقرب هللا.
يف حني أن الذين يتجاهلون احتياجاهتم هم من يستجلبون غضبه تعاىل .كما أكد
الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم مر ًارا وتكر ًارا على أمهية رعاية األيتام ودعم مجيع

أفراد اجملتمع الضعفاء ومعدومي احليلة.

يف الواقع ،روي أن الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم قد قال ذات مرة{ :ابْـغ ِوِن
صرو َن بِض َع َفائِك ْم } (سنن أيب داوود ،كتاب اجلهاد) وهنا
ُّع َفاءَ فَِإَّمنَا تـ ْرَزقو َن َوتـْن َ
الض َ
أعلن الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم أنه يقف جنبًا إىل جنب مع الضعفاء
واحملرومني ،وأنه إذا أراد اإلنسان أن ينال حبه وحب هللا ،فعليه أن يسعى ملساعدة
الضعفاء واملكروبني.
َما ال شك فيه فإن سنة الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم وتعاليمه النبيلة واملباركة
أسوة خالدة لألمة اإلسالمية وللعامل أبسره .لقد كانت هذه طريقته يف رعاية الضعفاء
واحملرومني واأليتام َمن فقدوا والديهم وأولياءهم يف سن صغرية وكان يرغب أن يتبع
أتباعه السبيل ذاته .لذا ،ال تدعوا أي فرصة خلدمة من يعانون من الفقر أو املشقة
أبدا ،ال مسح هللا ،ألي أثر من الزهو أن يدخل
تفلت من بني أيديكم ،وال تسمحوا ً
قلوبكم ظانني أنكم تقدمون خدمة هلؤالء األشخاص ،بل هم الذين يقدمون لكم
املعروف ألهنم يوفرون لكم الفرصة لكسب رضا هللا وجين بركاته يف كل من هذه
الدنيا واآلخرة.
حبمد هللا يضحي األمحديون أبمواهلم بسخاء من أجل ختفيف معاانة املنكوبني
واحملرومني ،ولتحقيق هذا الغرض قد أتسست اإلنسانية أوالً .كذلك قال الرسول
الكرمي صلى هللا عليه وسلم جيب إطعام اجلياع ،ولذلك أنشأت اإلنسانية أوالً بنوك
الطعام اليت ينتفع منها آالف الناس .ولقد قامت بعض الدول بعمل جيد بشكل
أيضا وف ًقا
خاص يف هذا الصدد ،مثل كندا واململكة املتحدة ،بينما يعمل اآلخرون ً

إلمكانياهتم .وتدير منظمة اإلنسانية أوالً يف أمريكا خمازن طعام ينتفع منها آالف
األشخاص.

وفيما خيص مساعدة احملتاجني بسخاء ،فقد روي أن النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم
ِ
ِ
قد قال ذات مرة{ :ما ِمن يـوٍم ي ْ ِ ِ ِ ِ
َحدمهَا
صبِح الْعبَاد فيه إَّال َملَ َكان يَـْن ِزَالن فَـيَـقول أ َ
َ ْ َْ
اللَّه َّم أ َْع ِط مْن ِف ًقا َخلَ ًفا َويَـقول ْاآل َخر اللَّه َّم أ َْع ِط َمْ ِس ًكا تَـلَ ًفا} (صحيح البخاري،
كتاب الزكاة) .وهبذه النية الصافية خلدمة اآلخرين فقط ،تسعى اإلنسانية أوالً جلمع

األموال .وبرؤية هذه الروح ،يتربع العديد من غري األمحديني ومن غري املسلمني أفر ًادا
ومجاعات مببالغ كبرية لإلنسانية أوالً ويضعون ثقتهم فيها .ويقرون أنه مقارنة بوكاالت

اإلغاثة اإلنسانية ،فإهنم يرون كيف تستخدم اإلنسانية أوالً جيشها التطوعي لضمان
احلفاظ على التكاليف اإلدارية عند احلد األدىن حبيث ميكن استخدام أكرب قدر َمكن
من املال لدعم ومساعدة من هم يف أمس احلاجة إليه .جيب أن يكون الرتكيز األساس
بدال من
والرغبة الدائمة لكل عضو يف "اإلنسانية أوالً" خدمة أبناء اجملتمع األضعفً ،
خدمة مصاحلهم الذاتية أبي شكل من األشكال.
كونوا على يقني أنكم إذا خدمتم خلق هللا إبيثار لوجهه وحده ،فإنه بكل أتكيد
سيجزيكم يف الدنيا واآلخرة.
حقيقة أن "اإلنسانية أوالً" مستقلة إدارًًي عن إدارتنا الدينية يضمن أنه ال ميكن ألحد
أن يشكك يف دوافعنا أو أن يفرتض أننا نكتسب بعض املنافع الدينية أو غريها من
أبدا أن ملهمكم احلقيقي
املزاًي من خالل خدمتنا لإلنسانية .ومع ذلك ،ال تنسوا ً
أبدا من حقيقة أن دينكم
دائما التعاليم اخلريية لإلسالم .ال ختجلوا ً
كان وسيظل ً
وإميانكم ابهلل سبحانه وتعاىل هو الذي يدفعكم خلدمة القضية اإلنسانية.
وف ًقا لذلك ،حيثما تقدم اإلنسانية أوالً ًأًي من خدماهتا أو تدعو جلمع التربعات،
اسعوا للتأكد من أن يعرف الناس أنكم تستوحون ذلك من تعاليم اإلسالم اجلميلة

وأن دينكم هو الذي يلزمكم خبدمة اآلخرين بروح الكرم واملواساة .لقد ذكرت آن ًفا
كيف أن الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم قد غرس يف أتباعه الرغبة يف مساعدة
وسريا على خطاه املباركة ،قد أكد املسيح املوعود عليه السالم
املظلومني واملنكوبنيً .
يف هذا العصر ابستمرار على خدمة اإلنسانية وأمر أبناء مجاعته خبدمة الفقراء

واحملرومني .وهلذا السبب يوجد يف اجلماعة اإلسالمية األمحدية شغف خاص ورغبة
عارمة خلدمة البشرية.
ذات مرة ،وهو يتحدث عن أداء حقوق العباد ،قال املسيح املوعود عليه السالم:
"احلق أن أصعب مرحلة وأكثرها حساسية هي مرحلة حقوق العباد ألن املرء يواجهها
يف كل حني وآن ويكون هذا االبتالء أمامه دائما".
مث قال حضرته" :فيجب أن خيطو املرء يف هذه املرحلة بكل حذر".
قائال" :ال حتسبوا أحدا عدوكم الشخصي ،واتركوا
وأضاف املسيح املوعود عليه السالم ً
عادة الضغينة كليا".
ويف موضع آخر ،قال املسيح املوعود عليه السالم" :إن حب البشرية ومواساة اآلخرين
شكل عظيم من أشكال عبادة هللا سبحانه ووسيلة لكسب رضاه تعاىل ونبل ثوابه".
موضحا كيفية خدمة اإلنسانية" :يقول هللا -
وقال املسيح املوعود عليه السالم
ً
سبحانه وتعاىل  -مرارا ما معناه واسوا اجلميع دون متييز بسبب الدين أو العِرق
وحتملوا أوزار املث َقلني،
وأطعِموا اجلائعني وف ّكوا رقاب العبيد ،وس ِّددوا ديون املقرتضني َّ

و ّأدوا حق املواساة الصادقة جتاه بين البشر"

ولتحقيق هذه األهداف ،أتسست اإلنسانية أوالً ،فقد مت أتسيسها خلدمة البشرية
بغض النظر عن معتقدات الناس أو خلفيتهم ...لقد مت أتسيسها لتقدمي العالج

والرعاية الطبية للمرضى ..لقد مت أتسيسها حلماية األيتام وإيوائهم ومساعدة الغارقني
يف الديون .وقد أتسست إلطعام اجلياع وإلرواء عطشهم .لقد مت إنشاؤها إلغاثة من
أسا على عقب بلمح البصر نتيجة الكوارث الطبيعية والنكبات
وجدوا دنياهم تنقلب ر ً
أو الذين يعيشون يف أيس دون ٍ
ذنب اقرتفوه.

يف إحدى املرات ،بينما كان يعظ أتباعه إلظهار املواساة احلقيقية والدائمة للبشرية،
قال املسيح املوعود عليه السالم" :جيب على كل شخص أن يفحص نفسه ويرى إىل
أي مدى هو مهتم ابآلخرين وإىل أي مدى يظهر احملبة والرمحة إلخوانه .إن مواساة
اآلخرين مطلب كبري ومسؤولية كبرية تثقل كاهل البشرية".
عالوة على ذلك ،قال املسيح املوعود عليه السالم وهو يذكر احلديث الذي يظهر
األمهية احلقيقية خلدمة اآلخرين" :لقد ورد يف حديث صحيح أن هللا تعاىل سيقول
يضا فلم
يوم القيامة :كنت جائعا فلم تطعمين ،وكنت ظامئًا فلم تسقين ،وكنت مر ً
كنت جائعا ًي ربنا ومل نطعمك ،ومىت
تعدِن .فيقول العباد الذين يسألون ذلك :مىت َ
كنت ظامئا ومل نسقك ،ومىت كنت مريضا ومل نَـع ْدك؟ فيقول هللا :كان عبدي هذا
حمتاجا إىل هذه األشياء فلم تواسوه ،فلو واسيتموه فكأنكم واسيتموِن .كذلك سيقول
جلماعة أخرى :و ًاها لكم فقد واسيتموِن .كنت جائعا فأطعتموِن ،وكنت ظامئا
فسقيتموِن .فتقول هذه اجلماعةً :ي ربنا مىت عاملناك هبذا .سيقول هللا :إن مواساتكم
بعبدي فالن كانت مواساتكم يب .احلق أن مواساة خلق هللا عمل عظيم ،حيبه هللا
كثريا".
ً
وابلتايل فاألمر مرتوك ألعضاء اإلنسانية أوالً للسعي اجلاد وراء حتسني حال البشرية
أبدا أو تشعروا ابلرضا عما مت يف املاضي ،بل انظروا إىل املستقبل
ورفاهها .ال تراتحوا ً
وشاهدوا كيف وأين ميكنكم زًيدة نطاق خدمتكم للبشرية .جيب أن يكون هدفكم
دائما هو تقدمي أقصى خدمة َمكنة مع استخدام احلد األدىن املمكن من املوارد.
ً

جيدا حيث تدرك العديد من املنظمات
كما ذكرت ،اكتسبت اإلنسانية أوالً امسًا ً
اخلارجية أن اإلنسانية أوالً حتقق الكثري من ميزانية أصغر بكثري مقارنة ابجلمعيات
نظرا لقوهتا التطوعية والروح اليت خيدم هبا أعضاؤها.
اخلريية أو املنظمات غري احلكومية ً
ابلتأكيد ،يسعدِن أن عمال اإلنسانية أوالً ومتطوعيها يف مجيع أحناء العامل خيدمون
حبماس كبري وروح حقيقية من اخلدمة والتفاِن .أدعو هللا تعاىل أال تتضاءل هذه الروح
دائما.
ً
أبدا بل تزداد ً
أبدا أن يشوب قلوبكم أي أثر للغطرسة فتظنوا أنكم
أيضا أن أكرر أنه ال جيب ً
أود ً
قد قمتم بعمل رائع أو تفكروا أنكم قدمتم معروفًا للمستفيدين من خمتلف مشاريع

اإلنسانية أوالً .بل يف مجيع األوقات جيب أن يسري التواضع املطلق واالمتنان هلل تعاىل
أبدا على نيل مرضاة هللا سبحانه وتعاىل ،واعلموا أن خدمة
دائما و ً
يف عروقكم .ركزوا ً
اآلخرين واجبنا الديين ،وأنه بدون أداء حقوق الناس ،ال ميكننا الوفاء حبقوق هللا

سبحانه وتعاىل.
يف اخلتام ،أود جمددا أن أتقدم خبالص التهنئة والشكر ملتطوعي وأعضاء فريق اإلنسانية
ٍ
إخالص ووالء كبريين
أوالً ،ألهنم خالل ربع القرن األول قد خدموا بطريقة مثالية مع
لقضية خدمة اإلنسانية.
لقد مكن شغف املتطوعني "اإلنسانية أوالً" من أن تصبح امسًا على مسمى وتصري
وكالة مشهورة لألعمال اخلريية واإلغاثة يف حاالت الكوارث.

حبمد هللا ،كل عام يستمر نطاق عمل اإلنسانية أوالً ابلتوسع ،وأدعو هللا أن يظل
دائما ملسح
دائما وأن يكون أعضاؤها ومتطوعوها على أهبة االستعداد ً
احلال هكذا ً

دائما على
دموع املكروبني واملثقلني أبي شكل من األشكال .أدعو هللا أن تكونوا ً

استعداد ملساعدة األبرًيء َمن هم ضحاًي ظروفهم حبيث يتغلبون على حزهنم وأيسهم
ووجعهم.
مجيعا لتقوموا
دائما عن حقوق الضعفاء واحملرومني .وفقكم هللا ً
وأدعو هللا أن تدافعوا ً
بدوركم يف خدمة قضية اإلنسانية ومساعدة من أهنكهم الفقر املدقع واحلرمان حىت

يقفوا على أقدامهم .ابرك هللا يف جهود اإلنسانية أوالً وأدعو هللا أن ال ترتاجع خطوة
دائما يف جهودها اإلنسانية .آمني .جزاكم هللا.
للوراء ً
أبدا بل أن تسري ً
قدما ً

