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  األردنرسالة 

  :يف معركة التطبيع ومقاومته
  بين الرفض.. املثقفون يف األردن

 املطلق والقبول املتهافت

  

  عمر شبانهمن  – عمان  
  

I  

نموذجاً واضحاً " إسرائيلية"موقف أحد مثقفينا من االستحمام بصابونة  يجسِّد
املثقف نفسه  لقد وجد هذا. من نماذج التعامل مع قضية التطبيع مع العدو الصهيوين

" إسرائيلية"نابلسية، استبعدها فوراً ألنها شحيحة الرغوة، و: أمام ثالث قطع صابون
 كان لديه نفور، بل نوع من حاجز نفسي يمنعه حتى من ملسها بال تردد، وقطعة غربية

" حزناً ما، شيئاً ما، إثارة ما" ذات رائحة تفاحية، تناولها ومضى إىل احلمام، لكنّ
يف سورة مندفعة، أتغطة برغوة "استبعاد الصابونة الغربية، ليجد نفسه دفعته إىل 

الصابونة اإلسرائيلية وأنا أرجتف يف انفعال متعدد األبعاد، كمن ارتكب إثماً ما أو 
إحساس من يتلصص على .. لكنني أعترف أنه كان إحساساً لذيذاً. اخترق حمرماً ما

يشعر " البطل"ألمر هنا، ففي الشارع، بدأ وال ينتهي ا." إحدى احملارم من ثقب الباب
إنسان خمتلف، إنسان فريد، إنسان يمتلك سراً ال يمتلكه أي "وسط اجلموع السابلة بأنه 

واخلوف وبشيء من  نمن هؤالء العابرين، لكنه أيضاً كان إحساساً مشوباً باحلز
اء الطازج األمر الذي جعلني أقرر أن أعود ألغسل نفسي مرة أُخرى بامل.. اخليانة

  ..."النظيف ألزيل آثام الصابونة الشريرة عن جسدي الطاهر
يف هذا النص الذي كتبه الشاعر والقصاص الرصيفي رسمي أبو علي ثمة 

. نقاط تضيء جوانب من العالقة بالعدو وكل ما يتعلق به أو ينبثق عنه من منتوجات
غربية، واكتفينا لبلسية وافإذا استثنينا األسباب احلقيقية الستبعاد الصابونتين النا

كما يقول النص  –، وهو سبب متعلق "اإلسرائيلية"بالسبب الدافع إىل اختيار الصابونة 
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باإلثارة، الرغبة يف خوض التجربة والكشف عما ينجم عنها من مشاعر وأحاسيس،  –
فما هي املشاعر التي كشفت . وبصرف النظر عن كون التجربة من احملرمات الوطنية

ة عنها؟ إنها مشاعر متناقضة، انفعال متعدد األبعاد ناجم عن اإلحساس التجرب
بارتكاب اإلثم، تاله إحساس لذيذ، تبعه إحساس باالختالف والفرادة، وامتالك سر ال 

وهنا يمكن اإلشارة إىل املقارنة بين من مل يستحموا بالصابون " (العابرون"يملكه 
اخملتلف، " البطل"ل ما تعنيه الكلمة، وبين بمثابتهم أناساً عابرين بك" اإلسرائيلي"

، "شيء من اخليانة"، وأخيراً اإلحساس باحلزن املشوب باخلوف وبـ...)الفريد، مالك السر
ويكون احلل لهذه التناقضات بالعودة إىل االغتسال باملاء الطازج، من . ال باخليانة

  .دون أي صابون
لتشريح نمط من التفكير السائد  هذه حماكمة قد ال تعجب النقاد، لكنها حماولة

حول التطبيع بوصفه كسراً حلواجز نفسية نشأت بيننا وبين العدو الصهيوين ومل يعد 
" الصابونة الشريرة"يتخلص من آثار " البطل"حتى ولو أن النص قد جعل . لها من مبرر

  ".املواجهة"، فإنه مل يدفعه إىل )هنا نالحظ لهجة ساخرة(
املستوى الذي يتمثل يف نص إبداعي، إىل املستوى النظري  وإذا انتقلنا من هذا

املتمثل يف الكتابات السياسية والفكرية، سنجد أن رسمي أبو علي نفسه قد كتب 
هؤالء املثقفين الشرفاء الذين ال يزالون يمسكون باجلمر، ولكنهم "متعاطفاً مع 

جاد املعادلة الصعبة إي ينمضطرون إىل املرونة وإىل الصمت وإىل أشياء أُخرى حماول
كما أنه ليس مقبوالً من السياسي : "وتابع بقوله..." بين القناعات وضرورات العيش

تقديم جميع التنازالت بعيداً عن الثوابت، فإنه ليس مطلوباً من املثقف أن يكون 
املثقف هو أول من يدفع "، ويعتقد أبو علي أن .."الوحيد يف هذه األمة 'حمّال األسية'

ألن اجلميع يعلم أنه ما .. وخاصة إذا كان مثقفاً يحتفظ ببقية من ضمير وشرف الثمن
أن يكون املثقف شريفاً حتى تغلق معظم أو كل األبواب يف وجهه، األمر الذي يضعه 

وأسرته يف مواقف حرجة مؤملة، فكيف يحتفظ املثقف بثبات موقفه يف هذه احلالة؟ 
لكن رسمي أبو ". رة حتى يستمر يف البقاء؟وكيف هو غير مضطر إىل املرونة واملساي

علي ال يقول لنا ما هي الثوابت، وال ما هي احلدود املسموح بها للمرونة واملسايرة، 
  .!إلخ... ت املطلوب من املثقف إجراؤهااوال ما هي التغير

  
II  
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إن موقف أبو علي وفهمه للمتغيرات ودورها يف تغيير وجهات النظر 
ردين، لكن قد يكون املوقف األشد وضوحاً وبساطة تعبير عما واالجتاهات، ليسا متف

أو كال االرتباطين، .. جرى ملثقف منظمة التحرير املرتبط بها معيشياً أو سياسياً
وكذلك املثقف املرتبط بالسلطة السياسية األردنية، األمر الذي يجعلنا يف حاجة إىل 

بدءاً بالقبول الكامل بالتذيّل  عرض نماذج ملواقف عدد من املثقفين تتباين مواقفهم
للموقف الذي يعبِّر القادة السياسيون عنه، مروراً باملوقف الوسط، الرمادي، الذي 

يخلط احلابل بالنابل فال يستطيع أن يجسد تماسكاً أو انسجاماً، وبالرفض اخلجول 
ة وما ، وانتهاء بالرفض املطلق احلاسم جلميع مسارات العملية االستسالمي"العقالين"و

  .ينجم عنها من عمليات تطبيعية

* * * 
كانت مشاركة الكاتبة األردنية زليخة أبو ريشة يف مؤتمر القمة النسائي األول   

املرأة "يف العاصمة املغربية؛ املنعقد حتت عنوان ) 1994مايو / أيار 29 – 27(
ن ، والذي شاركت فيه وفود عربية وأوروبية إىل جانب وفد يمثل الكيا"والسلم

الصهيوين برئاسة وزيرة الثقافة واالتصاالت، شوالميت ألوين، كانت هذه املشاركة 
مع العدو، على الرغم من املناقشات " التطبيع الثقايف"لزليخة كفيلة بفتح ملف 

  .والتحضيرات املسبقة للجان مقاومة التطبيع
عرب، فخري ويف إثر احلملة التي قادها األمين العام الحتاد الكتاب واألدباء ال  

قعوار، وتمثلت يف بيانات شجب تبعتها مقاالت يف الصحف احمللية ثم يف الصحافة 
العربية، وبعد اإلنذار الذي وجهته الهيئة اإلدارية لرابطة الكتاب األردنيين لها، نشرت 

فيها وتوضح أسباب مشاركتها، حيث تساءلت فيها، بعد أن  زليخة مقالة مطوَّلة تبرر
كيف يدخل اإلسرائيليون إىل أرض ": "اإلسرائيلي"وجود الوفد  أبدت صدمتها من

، وكأن هذه هي املرة األوىل التي "عربية، وبدعوة كريمة، وبرضى العرب هذه املرة
هل يجوز "ثم تتساؤل ! إىل أرض املغرب العربي، وإىل أرض عربية" اإلسرائليون"يدخل 

وإذا جازت .. تشارك فيه إسرائيليل كمواطنة عربية أردنية أن أشارك يف مؤتمر دويل 
فهل يجوز أن تتم على أرض عربية؟ أال يحمل ذلك ترحيباً ضمنيًا  –كمبدأ  –املشاركة 

متواطئاً بعدو حمتل قمعي استيطاين توسعي يريد أن يغتالني كقيمة إنسانية ووجود 
ى وفكرت زليخة بعد هذه األسئلة أن تاريخ النضال العربي احلديث ملخص عل" ثقايف؟

وأحسست بأن .. وأنه كلما انسحبنا من موقع احتله اآلخر.. األغلب يف االنسحابات
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وملا كان املؤتمر سيطرح قضايا تهمّها .. انسحابها لن يشعر أحد به ولن يؤثر يف أحد
.. وقد اقتنعت بأن املشاركة ال تعني االعتراف بالعدو،.. كمدافعة عن حقوق النساء

يها العرب، واألردن حتديداً، بوفود رسمية وشعبية مل وألن املؤتمرات التي شارك ف
مل يعد اللقاء مع العدو يف هذه امللتقيات الدولية "إذا .. تتعرض إلدانات واستنكارات

عاراً نخجل منه أو نخشاه، بل صار ضرورة للمواجهة، فاخلائف واجلبان وحده هو 
مع ) فَمِنِسْت(أن النسوية  ثم تقرر زليخة..." الذي يخشى املقارعة واإلعالن عن وجوده

السالم ال مع احلرب، وأن املرأة هي أول من يقاسي أهوال احلرب كظهير أول لسادة 
السالم شيء وتقديم "على الرغم من اعترافها بأن )! معتدين أو معتدى عليهم(احلروب 

ها يف هذا كله يعبِّر عن عقلية تبريرية تبرز تبريريت..." التنازالت واالستسالم شيء آخر
  .انطوائها على تناقضات فاضحة جتعل خطابها غير منسجم مع نفسه

ومن ثم " المسال"إن معركة قوامها االتهام املضاد نشبت وتنشب بين دعاة   
ومل جتُْدِ احملاوالت كافة لفتح حوار واحد ". التطبيع"و" السالم"وبين رافضي " التطبيع"

ذي يسعى الطرف األول إىل اللقاء مع هذا ويف الوقت ال. جدّي ومعّمق بين الطرفين
، ويروح يتهم "الرافضين"بأي ثمن، فإنه يهرب من أي حوار ديمقراطي مع " العدو"

هؤالء بأوصاف تبدأ بالعدمية واإلرهاب وال تنتهي بالقفز فوق الواقع والتخلف عن 
ضاء ففي اللقاء الذي دعت الهيئة اإلدارية لرابطة الكتاب األردنيين أع. عجلة العصر

الرابطة إىل حضوره من أجل اإلجابة عن عدد من األسئلة يقع يف إطار عملية التطبيع، 
فالهيئة اإلدارية ملتزمة التزاماً مطلقاً : "وجاء يف ورقة رئيس الرابطة، مؤنس الرزاز

بتراث الرابطة النضايل، وملتزمة بما وقّعته من مواثيق وعهود ملزمة، وبخاصة 
دباء والكتّاب العرب يف عمان ضد التطبيع الثقايف مع مؤسسات امليثاق الذي وقّعه األ

ورموز تؤمن بالصهيونية العنصرية وتنتمي إىل دولة ال تعترف بحق الشعب 
كما أننا نعلن التزامنا األكيد بالنظام الداخلي الحتاد . الفلسطيني يف تقرير مصيره

لتواصل، على الصعيد والذي يقضي بعدم االعتراف أو ا.. الكتاب واألدباء العرب
الثقايف، مع رموز دولة ال تعترف بحقوقنا ووجودنا اإلنساين، وتسعى إىل استعمارنا 
استعماراً استيطانياً مباشراً عبر القوة، واستعمار اجلزء اآلخر من وطننا استعماراً غير 

من  إن عدم التأكيد على رفض التطبيع الثقايف: "ويتابع الرزاز يف فقرة تالية" ,مباشر
حيث املبدأ، قبل الدخول يف أي حوار ديمقراطي، سوف يدفعنا إىل نتائج شديدة 

مناخ ديمقراطي، فإن بعض مؤيدي  ومع أن اللقاء كان يمكن أن يتم يف." اخلطورة
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الذين أعلنوا صراحة عن ضرورة اللقاء مع العدو بعد أن انهارت " السالم"ودعاة 
وألن االجتماع األول مل يكن قانونياً . التهامات تيار الرفضاحلواجز كلها، راح يطلق ا

بسبب عدم اكتمال النصاب، جرى تأجيله أسبوعين، فتغيب دعاة التسوية والتطبيع 
املزاج العام يف "وقد الحظ الكثير من أعضاء الرابطة أن  .الذين شعروا بأنهم أقلية

ماع مناقشة عدد من األوراق وجرى يف ذلك االجت." الرابطة وطني ال يقبل املساومة
املقدمة من أعضاء الرابطة، والتصويت على قرارات مقاومة التطبيع الثقايف مع العدو 

أسعد عبد الرحمن، وألسباب تتعلق بموقعه يف (باإلجماع، وبتحفظ عضو واحد 
وكان من أبرز النقاط املتفق !). ، وقد أعلن مناهضته للتطبيع أيضاً.ف. ت. مؤسسات م

  :يف هذا االجتماععليها 
أو " إسرائيل"يف األردن أو " إسرائيلي"رفض التقاء كل ذي حيثية ثقافية مع أي  -1

 يف اخلارج؛

يحضره ) أو دويل يعقد على أرض عربية(رفض املشاركة يف أي مؤتمر عربي  -2
 ؛"إسرائيليون"

رفض املشاركة يف أي مؤتمر دويل هدفه تطبيع العالقات العربية مع  -3
 اقشة هذه العالقات، أو الترويج للنظام الشرق األوسطي؛أو من" إسرائيل"

" إسرائيليون"رفض املشاركة يف أي نشاط ثقايف أو فني أو بحثي يشارك فيه  -4
 أو يف األراضي العربية اخلاضعة لالحتالل؛" إسرائيل"أو يعقد يف 

يف أي  –وبغض النظر عن اجتاهه السياسي  –" إسرائيلي"رفض مشاركة أي  -5
 أو فني أو بحثي يقام يف األردن، ومقاطعة أي نشاط كهذا؛نشاط ثقايف 

مقاطعة أي وسيلة إعالمية أردنية أو عربية تتبنى موقفاً مؤيداً للتطبيع  -6
ومقاطعة أي مثقف أردين أو عربي يتبنى موقف " إسرائيل"الثقايف مع 

 ؛...التطبيع

األردن ما يف " إسرائيلي"رفض ترجمة أو نشر أو توزيع أي كتاب أو عمل ثقايف  -7
 ؛...مل تسبقه مقدمة معادية للصهيونية

التصدي حملاوالت تغيير املناهج املدرسية ملصلحة الصهيونية، ورفض  -8
 املشاركة يف أي جهود تهدف إىل تغيير املناهج يف هذا السياق؛

رفض التعامل، يف أي صورة، مع وسائل اإلعالم ودور النشر وجميع الهيئات  -9
 ؛"سرائيليةاإل"الثقافية أو النفية 
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أو املناطق " إسرائيل"رفض القيام بأي زيارة ثقافية أو إعالمية أو سياسية إىل  -10
 العربية احملتلة بدعوة رسمية من السلطات أو سلطة احلكم الذاتي؛

اعتبار كل ذي صفة ثقافية له منصب سياسي يف سلطة عربية مسؤوالً عن  -11
ومعاملته على هذا سياسات التطبيع الثقافية التي تتخذها تلك السلطة 

 األساس؛

معاملة أي أردين أو عربي ذي صفة ثقافية يخرق هذه التوصيات معاملة  -12
 .فيما يتصل باملقاطعة الثقافية" اإلسرائيلي"

أوراق عدة تم اعتبارها من وثائق املؤتمر، ومن أبرزها ورقة قّدمها  وقدمت
اخلطاب "، وهي تخص "يف نقد اخلطاب التطبيعي الثقايف"الكاتب والباحث خالد عايد 

، وفيها قراءة لتكامل اخلطاب "التطبيعي يف عبده الثقايف حصراً، ويف األردن حتديداً 
التطبيعي يف أبعاده السياسية واالقتصادية والثقافية، ولكون هذا اخلطاب يتخذ 
  .نبرات متفاوتة من بلد إىل آخر ومن فترة إىل أُخرى، ويتسم باملنافقة واملراوغة

، وحتديد "مفهوم احلوار مع اآلخر"د مقوالت هذا اخلطاب، وأهمها وبعد حتدي
، )القطرية/ السلطوية(السمات األساسية خلطاب التطبيع، وأهمها السمة احملورية 

يحاول خالد عايد حتديد حماور وموضوعات تصلح مادة للنقاش يف صفوف 
الثقايف،  وم للتطبيعاملثقفين القوميين الديمقراطيين، وعلى طريق جتديد اخلطاب املقا

منها ضرورة مواصلة دراسة مقوالت وسمات خطاب التطبيع، والدعوة إىل جتاوز 
شعار مقاومة التطبيع إىل الدعوة إىل النهضة والتجديد، والدعوة إىل نقد الثقافة 

االمبريالية أصالً، الصهيونية (العربية السائدة ملواجهة الهجمة الثقافية املستجدة 
... صاً عناصر التبعية والردة والتحبيط واألوهام والتسويغ األيديولوجي، وخصو)فرعاً

  .إلخ
وال يستطيع املتابع ملعركة التطبيع الثقايف يف األردن بقطبيها، إال أن يتوقف 

عند ما أثارته دعوة الشاعر أدونيس إىل املشاركة يف مهرجان جرش من ردات فعل 
فقد كتب . مؤتمر غرناطة العام املاضي وردات مضادة، بناء على مشاركة أدونيس يف

الكثير من الكتاب داعين إدارة مهرجان جرش إىل سحب الدعوة املوجهة إىل أدونيس، 
صاحب  وكتب البعض عن ضرورة الفصل بين أدونيس الشاعر الكبير وأدونيس
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املوقف السياسي، وصاحب وجهة النظر اجلريئة يف الدعوة إىل اللقاء مع مثقفين أو 
  .ومل تهدأ املعركة إال باعتذار أدونيس عن املشاركة يف جرش". إسرائيليين"ن سياسيي

يف رفع علم مهرجان جرش يوم االفتتاح، " إسرائيلي"كما أن مشاركة صحايف 
املهرجان، قد أثارا ضجة ونقاشاً  عمن موق" اإلسرائيلية"وقيامه ببث رسالة للتلفزة 

ردنيين، وقاطع يف إثرها الشاعر حممد اليف كبيرين بين الشعراء واملثقفين العرب واأل
  .املهرجان ومل يشارك يف القراءات الشعرية املقررة له

وآخر ما جاء يف باب مقاومة التطبيع الثقايف مع العدو الصهيوين، البيان 
اخلتامي الصادر عن اجتماع املكتب الدائم لالحتاد العام لألدباء والكتاب العرب يف 

إذ يؤكد التزام "، الذي جاء فيه أن املكتب 1994يوليو / موزت 30إىل  29عمان من 
الكتاب العرب بأهداف االحتاد العام املعلنة، وبميثاق املثقفين العرب الذي أقره 

التطبيع على كل الصعد  املؤتمر العام الثامن عشر، ويستشعر أهمية مقاومة
الكيان الصهيوين ولكل واملستويات مع العدو الصهيوين، يعلن رفضه التام لالعتراف ب

أشكال تطبيع العالقات معه يف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
كما يعلن تمسكه بأن الصراع العربي مع العدو الصهيوين هو صراع وجود . والثقافية

وليس نزاعاً على حدود يقبل التسوية على حساب الشعب العربي الفلسطيني املشرد من 
واملكتب الدائم إذ يرى ويتابع أنواع االختراق الغربي .. ن وطنهأرضه واملبعد ع

والصهيوين وأشكاله يف جبهات وجماالت عربية عديدة، ويقف على حقيقة أن التطبيع 
مع العدو، بصورة عامة، يسبق االعتراف، ويمهِّد له، ويجر إىل سلسلة ارتماءات عربية 

التي ال يملك أحد حق التنازل عنها  قيف أحضان العدو، وتنازالت عن كثير من احلقو
أو التفريط بها، فإنه يهيب باملثقفين العرب عموماً، وبالكتاب خصوصًا، أن يحصنوا 

اجلبهة الثقافية العربية ضد أشكال االختراق والتبعية للتنازالت السياسية، ويدعو إىل 
دعاته، كما ترسيخ مقومات ثقافة املقاومة وقيمها ملواجهة ثقافة التطبيع ورموزه و

التي ترمي إىل تغيير الهوية العربية  'الشرق األوسطية'يدعو إىل مواجهة املقوالت 
للمنطقة، وتسهيل اعتبار الكيان الصهيوين الدخيل جزءاً من النسيج اجلغرايف 

والسياسي واالقتصادي والثقايف واألمني لتكوينها، األمر الذي يزري بكل حقائق 
روبة فلسطين، ويذهب بحق الفلسطينيين الثابت يف التاريخ ويشوهها، وينهي ع
  ."وطنهم، كل وطنهم فلسطين
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III  

ويف موضوع اللقاءات الدولية التي تضم مثقفين من الكيان الصهيوين، هنا يف   
ملثل هذه  األردن، أو يف أي مكان من العامل، برزت مواقف تتراوح بين الرفض املطلق

ر عن أهدافها والعناوين املرفوعة فوقها، وبين اللقاءات وللمشاركة فيها بصرف النظ
وربط القبول والرفض . التساؤل عن ضرورة هذه اللقاءات وما يمكن أن يتحقق منها

  .املتحققة" اإلجنازات"بـ
، سواء "املؤتمرات الدولية واإلقليمية"ففي حين يعتبر نزيه أبو نضال أن 

ة متوسطية كما حدث يف أقامتها اليونسكو كما حدث يف غرناطة أو أية جمموع
املغرب، هي جمرد واجهات لتمرير التطبيع مع العدو على اجلبهات الثقافية 

وما ينطبق على املؤتمرات ينطبق على الندوات أو اللقاءات الثقافية .. واالجتماعية
هو تمرير التسويات .. سواء يف عمان أو غيرها، فإن ما يراد منها بالضبط، اآلن وهنا

ويف حين يتساءل مؤنس الرزاز عن جدوى أي لقاء ..." لسياسية املهينةواالتفاقات ا
، "لن أتعامل مع هذه الفعاليات ما دامت األرض مغتصبة والصهيونية حية: "قائالً

، يف األردن أو "إسرائيليين"يرى الدكتور هاشم ياغي أن املعيار للقاء مع مثقفين 
ة، بمعنى أنها إذا كانت تريد أن يقوم على إدراك واضح لنوع هذه الفعالي"خارجه 

الهوية  ءحتالل، ودوام الغزو، ودوام إلغاتستحوذ على عقول املثقفين ليبرروا دوام اال
الوطنية والقومية واإلنسانية، فإن املشاركة ضارة وال تفيد املسيرة احلضارية ألمتنا، 

ب املشاركة فيها أما إذا كانت الفعالية التي يطل. كما ال تفيد يف دفع الغزو احلضاري
فعالية تقوم على جمع اجلهود املضيئة يف سبيل إحقاق حق املستعمَر املضطهَد فإن 

  ..."هذا األمر يحسن أال يُرفض، ألن العدو ليس كتلة واحدة
وهكذا، جند أننا أمام طروحات أخذ بعضها يتساءل، تاركاً مرحلة اليقين 

  .وابتوالثوابت إىل مرحلة البحث والتشكيك يف تلك الث
عن وطنية املزاج السائد يف أوساط املثقفين والكتاب،  وعلى الرغم مما يقال

فإنه مزاج ال يرقى إىل مستوى من الفاعلية على صعيد ممارسة املقاومة واملواجهة 
وال يعود تدين هذه الفاعلية . مع عمليات التطبيع الثقايف والسياسي اجلارية يف األردن

يعود إىل أسباب موضوعية تتعلق بحجم احلرية املتاحة  إىل أسباب ذاتية، بقدر ما
التطبيع وخطاب مقاومة التطبيع، كما يعود إىل أوضاع اإلحباط  أمام كل من خطاب

فمن جهة، تنفتح املنابر . واليأس التي خلقتها جمريات العملية االستسالمية
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، )إلخ... تدياتصحف، إذاعة، تلفزة، من(واملؤسسات اإلعالمية الرسمية وشبه الرسمية 
، ويف املقابل، تنغلق "اإلجنازات"و" التطبيع"و" السالم"وترحب باملطبّلين واملبررين لـ

ف حانغالقاً كامالً أمام الصوت املعارض الذي مل يعد يجد أمامه سوى بعض ص
  ■. املعارضة ذات احلضور القليل والفاعلية الضئيلة
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