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 توقعوال واقع: ال أللفية الثالثةا الجغرافيا في
 آن بوتيمر
 رئيسة االتحاد الجغرافي العالمي  ا ،قسم الجغرافيا ، كلية دبلن الجامعة ، ايرلند

 فترجمة بتصر
 أ.د. مضر خليل عمر

 
 : من المالحظة إلى التمثيل االستكشاف الجغرافي

ى االستفسار ما يدعو إلكل في والعلمية في العديد من حضارات العالم ،  تقاليدتكمن الجغرافيا في قلب ال
 ماكناأل تسميةقصي تالستكشاف والمغامرة ، ولما يحفز كل والكون وديناميكيات كوكب األرض ، عن طبيعة 

مي ومن كتخصص اكادي . بين المجتمعات البشرية و بيئاتهمما  اتعالقالب المعنيةنظريات الوالمطالبة بها ، و
اخرى ، بعضها ال  اضافات، اكتسبت الجغرافيا انفسهم خالل كورسات الجامعات و من خالل االكاديميين 

التباين و التذبذب تعكس كمرآة تعمل جدال حولها . وخالل فترة تبلورها كتخصص علمي ، استمرت الجغرافيا 
 التعليم و البحثمنظومة في  ةمحدد ةن تركيبوضعت نفسها ضملقد  .في ثروات االمم و االمبراطوريات 

ادت ق، وفي الوقت نفسه منسجمة مع اتجاهات التغيير في االفكار العلمية والممارسات العالمية .  العلمي
لتناقض الحياة اليومية و ادراسة والمتشددين الى اهمال جغرافية   موضوعيينالضغوط والشد بين االكاديميين ال

 والبيئات المنظمة .   رضمظاهر االفي ، و  ةحياالفي طرق 
 النظر الىعند لقد ورث القرن العشرين العديد من التحوالت العميقة في ممارسات الجغرافيا . و 

رفة  تشكلت في علم المع قد ن المجاالت االجتماعية والثقافية التيمبالعديد  ىوحتالتي اتجاهات التغيير 
شك لاالتفسيرات وتعددية ما بعد الحداثة الى مدارس ومع نهاية القرن الماضي مالت واعتمدتها الجغرافيا . 

غالبًا ما يبدو أن المحتوى الموضوعي يحتل مكانًا جيًدا لنقد طرق الرؤية . السابقة واسع في التعميمات ال
،  ةتفسيرات غير متجانسة للفكر والممارسة العلميالمعتمدة  السياقيةوسهلت المناهج  وقد  . وطرق الممارسة

في حين أنه من المهم بشكل واضح تقدير أوجه  . بمثابة معارف تاريخية عدتم بأكمله ، في الواقع ، لعللو
التآزر الفعالة داخل العلم والمجتمع في لحظات معينة ، فمن المفيد أيًضا البحث عن نظرة ثاقبة للتغييرات 

لى النصف األخير من القرن في خطر التعميم المفرط ، والتركيز بشكل أساسي عو .زمن العامة بمرور ال
العشرين ، اسمحوا لي أن أقترح سرًدا من أربع مراحل حول المواقف المتغيرة ، من المالحظة إلى المشاركة 

  . (التجسيد) ، إلى التفسير ، إلى التمثيل
 

 الجغرافيا كتمثيل للواقع

  20منذ عد الجغرافيا كتخصص اكاديمي حتى اواسط القرن 

 الممارسة

 استكشاف

 معلومات وتخزينحفظ 

 رسم الخرائط

 االهتمامات

 االستعمار \وطني 

 تجاري

 عسكري

 المعرفة

 تاسيسية

 مكانية \ مجالية

 نظرية و قوانين 
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مثيل والت الحظة، افتخر الجغرافيون بمهاراتهم في الم ختصاصفي الفترات المبكرة لتشكيل اال
الجغرافيا أنها أرض تدريب قيمة الستكشاف وفهم منذ بداياتها كنظام أكاديمي ، أثبتت ف . الخرائطي للواقع

السلطات اإلدارية عقالنيًا ، للحصول على معلومات حول  دهوالموارد ، لفرض النظام الذي تع مجالوغزو ال
مفهومة لاالمناطق والمسافات بين النباتات والحيوانات ، الشعوب والثقافات ، في فئات اللغة واألطر السردية 

  . المعرفة الجغرافية موضوعية ، ترتكز على أسس معرفية عدتفقد .  في الوطن
ما إذا كانت االختالفات في تصورات الواقع الماضي وسرعان ما أدرك المرء بعد منتصف القرن 

 : النخبة مقابل الشعبية ، والموارد مجالفي الوصول إلى ال تتعارضالتي والمصادر الجغرافية للمصالح 
قة . ال بد من التفاوض على المعرفة والحقيقة بطري واإلدارية مقابل المستهلك ، والغزاة مقابل السكان األصليين

عميقة على ترابط السلطة والمعرفة داخل  اجدلية ، وكان للتغييرات النموذجية في مختلف التخصصات آثار
 وفي  . ليلية. بدت البصيرة من علم االجتماع أكثر مالءمة من تلك الموجودة في الفلسفة التح المجتمعات

قد و . والتقصي  في عملية البحث ةمشاركً من خالل الأن المالحظات ، في الواقع ، كانت  ادرك ات السبعين
 . نظرية المعرفة في الدورات األساسية لطالب الدراسات العليا -وأحيانًا استبدال  -بتوحيد أخذ التأويل 

 

 التمثيل -التفسير  –المشاركة  –المالحظة 

 1960s 1970s 1980s 1990s 

 التمثيل التفسير المشاركة المالحظة

 الممارسات

 عينات \وسائط  سياقات \نصوص  داخل و خارج استكشاف

 تفكيك تفكيك مؤيد ومعزز تجميع وخزن

 استذكار لغة نمذجة رسم الخرائط

 االهتمامات

 الهوية تركيب اجتماعي عدالة اجتماعية استعمار \وطني 

 التنوع معرفةسلطة و  المساواة تجاري

 البيئة العادات اعادة تشكيل عسكري

 المعرفة

 عالقات مابعد التاسيس جدلي تاسيسي

 اعالم مابين الذاتي ذاتي موضوعي

 توقيع استعارات نموذج نظرية وقوانين

 الواسطة   

 االخالق \الجماليات  التاويل علم االجتماع علم المعرفة االنعكاس

 
 ً ي هذه . ف في عصر ما بعد التأسيس ، تركز االهتمام على التفسيرات والخطابات المبنية اجتماعيا

يات ، وبحلول التسعين  . دلياًل على تحيزات إمبريالية أو جنسية أو عنصرية أو غيرهاالخطابات أيًضا ، وجد 
يل والخطابات الوسيطة والعناصر الجمالية واألخالقية للنصوص تم لفت االنتباه بشكل خاص إلى قضايا التمث

في نهاية القرن ، كان الجغرافيون أكثر ثقة بالنفس ، على األقل في قدراتهم على التفكير النقدي   . الجغرافية
. امتدت االهتمامات إلى ما وراء مسائل األسلوب المعرفي أو  في الممارسات المسلم بها داخل التخصص

ية الفكرية ، بل تجاوزت قضايا البناء االجتماعي واألهمية المجتمعية لقضايا التمثيل ، وجماليات المصداق
لقد استطاع أحدهم التعرف على الجغرافيين المتنوعين ،  . العرض والعالمات والرموز واأليقونات والهوية

 - اآلثار المترتبة على بناء الصورةوالبحث في أصولهم ، وأنماط التعبير ، واإلنتاج واالستالم ، فضالً عن 
ومع ذلك ، في نهاية القرن ،  . للذات واآلخر ، ومكان المنزل والمساحة األخرى ، والطبيعة والجنس والثقافة

ما . وتساءل الكثيرون ع ظهرت موجة جديدة من المراقبة عبر األقمار الصناعية ومعالجة البيانات اإللكترونية
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 قنية المعززة والكميات المتزايدة من المعلومات ستؤدي إلى فهم أفضل للقضايا العالميةإذا كانت هذه الكفاءة الت
 . . قليلون أنكروا مشكلة التفسير الدائمة

 

 التناقض واالحتمال
معضالت واجه يالعالم األكاديمي ككل ف.  كشف فجر األلفية الثالثة عن الكثير من التناقضات الرائعة

. جلب التخصص الوظيفي بين مجاالت المعرفة  ثير خاص على الجغرافيينبعض األشخاص الذين لديهم تأ
مزايا كبيرة ورؤى أعمق في ظواهر وعمليات معينة ، لكنه أدى إلى تفتيت الخبرة وصعوبات في تكامل 

لة حول ما إذا . تثار أسئ غير مسبوق في تقنيات التعليم المجتمعي ا. في الوقت نفسه ، كان هناك تقدم النتائج
 عزز بعضها البعض؟تبشكل متبادل أو وانت هذه االتجاهات يمكن أن تكون متوازنة ك

ومن المفارقات أيًضا أنه بينما تتطلع اإلنسانية العالمية إلى العلم للحصول على توضيحات أو حلول 
لون باألسئلة منشغ -بمن فيهم الجغرافيون  -لمشاكل البيئة العالمية ، يبدو أن العديد من الباحثين األكاديميين 

الداخلية )التخصصية(. يُعرف العلماء بأنهم متخصصون موضعيون ضمن نماذج التخصصات الفرعية بدالً 
وهكذا  . لبحث والشبكة في المجاالت المتخصصةخارجي ل. يعتمد التقدم الوظيفي على تمويل  من المهنة ككل

 أم أنه ؟ عزز قدرتنا على فهم المشاكل البيئية: هل  تثار أسئلة حول اآلثار العملية األوسع للتخصص الوظيفي
 ؟ في الواقع أعاقتها

إن عالمات الضائقة البيئية الشديدة تحيط بنا في كل مكان ، كما ذكر كوفي عنان 
، أن الممارسات  2001في مارس  AAGالجغرافيين األمريكيين في خطاب عام أمام 

تدهور األراضي يهدد األمن .  غير المستدامة منسوجة بعمق في نسيج الحياة الحديثة
وقد  ، يهدد الصحة العامةتلوث المياه .  تدمير الغابات يهدد التنوع البيولوجي.  الغذائي

هتمامات الا.  تصبح المنافسة الشرسة على المياه مصدًرا للصراع والحروب في المستقبل
 . البيئية هي قضايا األمن القومي في المستقبل

 . لقد شهدت العقود األخيرة من القرن العشرين بالفعل زيادة هائلة في برامج البحوث البيئية العالمية
 . أن األنشطة البشرية تعمل على زعزعة استقرار المناخ العالمييوجد اآلن دليل علمي ال جدال فيه على 

اآلن في التساؤل عن األسس العلمية التي استندت  والمرض في بعض أغنى دول العالم أزمات الغذاءبدأت 
هما دع. يزعم كبار العلماء بشكل متزايد أن االقتصاد والبيئة ال يجب  إليها خطط التنمية في العقود السابقة

مة تراق المفاهيمي لقكان االخ التنمية يجب أن تكون مستدامة. كان هذا الفهم بأن  متعارضين بشكل متبادل
؛ أشار كوفي عنان ، مع ذلك ، في السنوات التي تلت ذلك ، كنا في كثير من األحيان  1992األرض عام 

 . نواصل العمل كالمعتاد
االستثمار  . على الرغم من بالنسبة للجغرافيين في جميع أنحاء العالم ، هناك بالتأكيد معضلة كبيرة هنا

ها أن عدد المشكالت البيئية ونطاق بحث والمنشورات واإلعالنات التقليدية ، إالالمثير لإلعجاب في برامج ال
أسئلة حول ما إذا كانت الممارسات العلمية المسلم بها كافية لتوضيح و / أو .  وخطورتها في ازدياد مستمر

 ؟ كلةتكون جزًءا من المش حل القضايا البيئية ، أو في الواقع ما إذا كانت ممارساتنا المسلم بها وتطبيقاتها قد
تظهر  . تتجاوز األسئلة األساسية نظرية المعرفة ، كما اعترف مؤرخو الفكر الجغرافي منذ زمن بعيد

. غالبًا ما كان  أصعب التحديات في نقل النتائج والبيانات العلمية حول ما يجب أن يكون في شروط السياسة
. من الحقائق الرئيسية  الجوهرية بين الخطاب الوصفي والمعياريهناك بالفعل فشل في االعتراف باالختالفات 

المخيبة لآلمال في فجر األلفية هي بالتأكيد فشل األفراد والمؤسسات والحكومات في األجزاء الصناعية وما 
  . ابعد الصناعية الغنية من العالم في تغيير السلوك ، والتشكيك في أساليب الحياة وأساليب التفكير المسلم به

وبالتالي ، فإن التفكير النقدي الجذري في القيم والتقاليد الشعبية المسلم بها داخل األوساط األكاديمية 
النتائج المترتبة على البنى االجتماعية للخبرة العلمية لها أهمية ملموسة للغاية بالنسبة .  دائمة ايظل مهم

ر المكانية في العالم اليوم تخضع لتأثيرات تتجاوز . في حين أن معظم األماكن واألحداث والظواه للجغرافيين
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. في الوقت الذي  ا تزال ممارسة الجغرافيا محصورة بإحكام داخل المؤسسات الوطنيةمالحدود اإلقليمية ، 
توجد فيه حاجة ماسة إلى التعاون عبر الوطني وعبر التخصصات ، تخضع الممارسات األكاديمية لقيود تقلد 

 . ثبطهذلك أو على األقل ت
التخصصات هي بنود متسلسلة في ميزانيات الجامعات ؛ يتنافسون على التمويل داخل الوزارات 
 الوطنية ومجالس البحث ؛ يتم الحصول على الدرجات العلمية والدبلومات من خالل مناهج تخصصية محددة

ادية في أال يضطلعوا بأدوار قي. نظًرا لتقاليدها في الدراسة المقارنة ومتعددة المقاييس ، هل يمكن للجغرافيين 
تسهيل التعاون الدولي وفي تقديم األسس العلمية السليمة التي يمكن على أساسها تحقيق االنضباط عبر 

 ؟ التخصصات

 الجغرافيا في االلفية الثالثة
كن من . ل قد تحدد كل دولة ومجموعة من الجغرافيين أولويات مختلفة من بين التحديات التي تواجهنا

ون في . هل يستطيع الجغرافي تصور نتائج ناجحة دون تحسين التعاون الدولي والمتعدد التخصصات الصعب
المكسيك ، جنبًا إلى جنب مع زمالئهم في جميع أنحاء أمريكا الالتينية ، حشد الجهود والموارد لتولي أدوار 

مبولت البارزة في السفر العلمي ، أال توجد اإنجازات هبر يإعادة تذك  ؟ قيادية في البحث عن حلول مبتكرة
 ؟ لهذا البلد اليوم ، والتي يمكن أن تقدم توضيًحا تجريبيًا للطرق المستقبلية الحي الواقعرحالت استكشافية في 

هنا ، كما هو الحال في جميع البيئات األخرى تقريبًا حيث الجغرافيا هي ممارسات اليوم ، هناك مفارقات 
ات األجيال السابقة والتي يمكن أن تكون محفزات رئيسية لإلبداع في تشكيل نظام مجهز وألغاز في موروث

 . لأللفية الثالثة
نقدية . من التأمالت ال يوضحان شيئًا من تحدياتنا الفكرية الناشئة من القرن العشريننصان موجزان 

ة كتاب ما بعد الحداثة بأوجه عدم اليقين المتعلق حول تأثيرات الحداثة واليقين الديكارتي التقليدي ، احتفل
 : بالمعرفة الجغرافية ورسم الخرائط التقليدي

إن الكرة األرضية التي ظهرت على مدار نصف ألف عام بين عامي 
منقوشة بتثبيتها الخطية لخطوط الطول والعرض ، وخطوط  1950و  1450

بسبب األسطح غير الواضحة السواحل القارية واألراضي السياسية ، تم تهجيرها 
والنسبية لصور األقمار الصناعية لألرض ، والترابطات من الفضاء الفائق العالمي 
االفتراضي ، واألقاليم القابلة لالختراق لمجال ما بعد االستعمار الالمركزية ، في 
مثل هذا الزمان المرن والغريب ، تكتسب محاوالت رسم خريطة للعصر األلفي في 

 . ريددة قدًرا كبيًرا من التأثمواقع مح
بينما استكشف الجغرافيون الثقافيون الجدد أفكار التمثيل اإلبداعي ورسم الخرائط األدائية وجماليات 
العرض ، تحسر الجغرافيون البيئيون على فقدان الوضوح المعرفي واالرتباك المقلق لالتجاهات العالمية 

 : المعاصرة
البيئية العالمية عالقة معقدة للغاية وتكثر فيها العالقة بين النظم االقتصادية و

. من ناحية ، نقبل نموذًجا لإلنتاج البشري المتزايد بشكل كبير ، ومن ناحية  المفارقات
أخرى نحن ندرك بشكل متزايد ضعف أنظمة دعم الحياة األساسية التي توفر المواد 

تعقيد  إن.  رتباك الفكري. يسود اال الخام وقدرة استيعاب النفايات التي نعتمد عليها
هذه العالقات مرئي على أي مستويات وفي العديد من المجاالت المختلفة ، والتي ال 

 . يمكن فهم أي منها بشكل كامل بمعزل عن غيرها
يتردد صدى كل من هذه النصوص في تراث التعيينات في أواخر القرن العشرين ؛ ما بعد البنيوية ، 

: مناهضون لإلمبريالية ، ومعادون  ها المتعددون المرهقونوالحداثة ؛ مناهضما بعد االستعمار ، ما بعد 
 بدا أننا أكثر ثقة بما كنا ضد ما نتمنى التحرر. مع اقتراب القرن ،  للرأسمالية ، وحتى مناهضون لالشتراكية
خيرة هي . ومع ذلك ، فإن إحدى النتائج المدوية لالنعكاسات األ منه أكثر مما كنا نتمنى الحرية من أجله
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كل منها  -وغيرها  التطبيقيةو الشعبيةو األكاديمية - هناك أنواًعا مختلفة من المعارف الجغرافيةاالعتراف بأن 
بدالً من شكل واحد من المعرفة يسمى  -تم بناؤه ونشره في سياق معين ويخدم مصالح إنسانية معينة 

 الجغرافيا.
شرية التي تواجه البتحديات اليجرؤ على إعادة تعريف بعض في هذا السياق ، أال يمكن للمرء اآلن أن 

قدم هذه ؟ أال يمكن أن ت والبيئة اليوم من حيث المعارف الجغرافية المتنافسة أو المتنازع عليها أو المتضاربة
؟ ضمن كل من هذه المعارف يمكن للمرء أن يكتشف بسهولة  البصيرة مناهج جديدة للقضايا البيئية العالمية

عناصر كل من الوصفية والمعيارية ، أي الحقائق المقبولة عموًما حول ما هو والمعايير المقبولة عموًما لما 
ود النسبية حول نقاط القوة والقي افتح حوار. تتمثل إحدى الفرص المركزية للجغرافيين اليوم في  يجب أن يكون

في  . ا لطرق الحياة المستدامة في المستقبللهذه المعارف المتنوعة ، وتقييمها أيًضا من حيث مدى مالءمته
الجغرافيا نفسها يجد المرء أنواًعا مختلفة من المعارف التي تمتد عبر العلوم الطبيعية واإلنسانية والعلوم 

 . في المجتمع الجغرافي الدولي ، أال يجب أن نكون قادرين على استضافة مثل هذا الحوار؟ االجتماعية
جغرافية بقيمة المعارف الاألخير حول العلم واستخدام المعرفة العلمية  ليونسكوافي الواقع ، يقر إعالن 

 : المتنوعة
ال يشكل العلم الحديث الشكل الوحيد للمعرفة ويلزم إنشاء روابط أوثق بين 
هذا وغيره من األشكال واألنظمة والنهج للمعرفة ، من أجل إثرائها المتبادل 

هذه ثروة هائلة ، ال تفعل ذلك فقط أنها تحتوي  والمنفعة .... تمثل أنظمة المعرفة
على معلومات لم تكن معروفة حتى اآلن للعلم الحديث ، ولكنها أيًضا تعبيرات عن 
طرق أخرى للعيش في العالم ، وعالقات أخرى بين المجتمع والطبيعة ، ومقاربات 

،  36،  35، الفقرة  2000أخرى لتكوين المعرفة وبناء المعرفة )اليونسكو ، 
27.) 
 القادمة هو الشخص الذي  الجغرافي المثالي في األلفيةسيكون 

يسعى إلى فهم طبيعة وديناميكيات األنظمة العالمية العامة ويظل راسًخا بقوة في  -
 .  سياقات محلية / إقليمية معينة

 مع القدرة على فهم األنماط األوسع بشكل نسبي ،  -
ر المؤثرات من عالم ما بشكل وبالتالي التعرف على أين وكيف يمكن أن تؤث -

 إيجابي أو سلبي على اآلخرين ، 
وداخل  . للحوار بين المصالح المحلية المتنازع عليها والمتنافسة يمكن للجغرافيين أن يصبحوا حافًزا

، يمكن للجغرافيين استضافة وتعزيز مناهج بحثية عابرة للنوع ، مؤطرة في  األكاديميالمجتمع 
على التفاعالت بين الجوانب البشرية والفيزيائية الحيوية للقضايا  تسلط الضوءنهاية المطاف بطرق 

 البيئية.
 Geogrge. سعى علماء مثل ا ماضيقرن ونصف هذا ما حاوله عدد من الجغرافيين خالل و

Perkins Marsh  وElisee Reclus  وJean Brunhes  وPierre Deffontainnes  و
Dudly Stamp  وGilbert White -  إثارة وجهات نظر أوسع حول إلى  -على سبيل المثال ال الحصر

. خالل رحالته في أمريكا الالتينية ، وجد ألكسندر فون هومبولت مصدر إلهام  اإلنسانية والبيئةالعالقات 
 Eliseeل وبالمث . للبراعة االجتماعية للشعوب األصلية في تكيفها مع البيئات القاسية في بعض األحيان

Reclus أصوات أمريكا الالتينية  مت الكثير من طرق الحياة الجماعية التي شهدتها هنا مباشرةالتي تعل .
. أستورياس  على مر القرون ، من دي الس كاساس إلى بابلو نيرودا ، ومن غابرييل جارسيا ماركيز إلى ميغيل

وقد تم أخيًرا سماع رسائل القرن  . ، وخورخي بورخيس إلى إيزابيل أليندي ، وهبوا العالم برؤية رائعة
لدولية . في البرامج ا العشرين مثل رسائل هيلدر كامارا وباولو فرير وإيفان إليش وسالالت التحرير األخرى

، يسمع المرء  IHDPو  IGBPو  UNEPو  SCOPEو  MABالتي حظيت بدعاية كبيرة مثل برامج 
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ضم هذه المخططات التي ت. لى مقابل من أعلى إلى أسفلالتنمية البشرية الحقيقية من أسفل إلى أعاليوم عن 
بدأها  -االقتصاد إلى األخالق اآلن العلماء من مجموعة واسعة من التخصصات من الجيوفيزياء إلى 

. كان دورنا يتمثل في إثارة الوعي وحتى رسم دورات جديدة لمتخصصين آخرين أكثر  الجغرافيون جميعًا
 . اتخصًصا ليتبعوه

ريًا ورياديًا في آٍن واحد ، سيبقى أحد أهم أدوار الجغرافيا بين المجاالت ومثل هذا الدور ، شع
، خبرته الرائعة وبنيته التحتية الجديدة  Instituto de Geografia. وهنا في  الدراسية خالل األلفية الثالثة

لحياة الطبيعية وطرق ا مظاهرالالستكشاف ليس فقط  افرصلكل من الجغرافيا البشرية والطبيعية ، هناك 
المتنوعة الرائعة في المكسيك ، والتراث الطبيعي والثقافي ، ولكن أيًضا طرق الحفاظ على التنوع والصحة 

ا على . هن في السياقات في أماكن أخرى والتي يهيمن عليها بشكل متزايد ما يسمى بقوى السوق العالمية
وابط سهلة مع عوالم المحيط األطلسي والمحيط الهادئ ، يجب مفترق الطرق بين الشمال والجنوب ، مع ر

ليوم أن يكسيين الشباب ام. يمكن للجغرافيين ال أن تكشف اآلفاق بالفعل عن العديد من التحديات المثيرة
يتعاملوا مع موضوعهم بوعي أفضل لتراثهم الفكري ، ونقاط القوة والقيود المفروضة على النماذج المختلفة 

أن النماذج التي نشأت من جيل سابق قد ال تكون مناسبة جيًدا  ندرك.  ت برواج البيئات األخرىالتي تمتع
، لذا فإن المستقبل يغري باالختراع باإلضافة إلى الجرد والنقاش لتوضيح الحقائق الجغرافية الحية اليوم 

بة التاريخية ، تلك الطاقات بناًء على التجر تأمالتالوالحوار وكذلك التنديد ، ويدعوك إلى الحصاد من 
 . الالزمة لتوضيح المناطق الجغرافية الناشئة لهذه األلفية الجديدة

 

 


