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"الموقف السعودي واإلسرائيلي من 

 االتفاق النووي اإليراني"

 زيد أبو هاجر

لجوةلر طجدال"
ً
لو  الال

ً
تنكددفألل"إلاســراييليون والســعوديون والاتفاق إلايراني  صلججا لرفت لواللاو 

طبيعة املوقفين  لتوطوتقلرالهل02000نجريبالل02الللموقع ســــــــاراتفور ألامريكي لالســــــــتخبارات الدولية

نوفمبر من نفس العام بين  54الســـــــــــعودي وإلاســـــــــــراييلي من الاتفـاق النووي الـذي تم في جنيف في 

 قونالو للاتبللدن تقلد خيململد يخلدن ضدددددددددجتخلالللد ملألالةلدن تكللإضددددددددددورخلإكل5+1إيران ومجموعة 

اللدنج خلدندهلتدر للويجحودلدنبانول،لدنطجتهلميفدن لاتتضدددددددد لعددل و وبللديج خللةلدناالجملل  

 إيفدالرسهصلافنولد ولدنطجته.لاوخ ال لر  لدن اجعودل   صومليخلدق فتضخل  لارالهلدنغف ل  

الالعبين الرييســـــــــــيين في الاتفـاق الـذي نحن بصـــــــــــدده همـا هل من إيران و فلرفتد لدوال الل

قررة إلايراني واملوالوميــات املتحــدة ألامريكيــةا وتعتمــد املفــاوضــــــــــــات املقبلــة حول البرنــامج النووي 

 تاأل لتعجللوليسعللاعلى الا ام هل من الجانبين إلايراني واليربي بامتفاق الراهنا بعد ستة أشهر 

ت شددددددوالرفت لوالإكالحاالاخل الل إكالدن جصددددددللإكالحللملد ملاصددددددجاال  بالركددددددأالدنبانول،لدنطجتهلميفدن 

انالتعتفهل–ل يدددددودلدق  ددددد التإيفدا بدددددوالنردددددلللةلدنج للسددددددددددددددئجننادح يدددددو دل اددددد لنادددددوةددل  طالدددددخلانال

لاددوأل ددددددددددددددوسللطدددل الددو لد  ي جاتددخل–لد خددواجالددخل  ال ددددددددددددددهالددللدقوددوق
ً
لتنملياةلل صددددددددددددددجاد

ً
لصدددددددددددددد بددو

ً
 ددوال لفد

م ددددددداللالخلميفدنالخلحت ل شددددددد فل  ال خللوضدددددددالخلياصددددددد لادنذل التصدددددددجقلاتحون لن سددددددد  خلاللإيفداللَ  ل

  ي تثلدن اوا لانالدنب  ية.

 

 

                                                           
اوحوخلاوقف  لدناجل لن اد ودلدنكفبلألات ،.ل 

1  George Friedman, Israelis, Saudis and the Iranian Agreement, TUESDAY, NOVEMBER 26, 2013, 

available on: http://www.stratfor.com/weekly/israelis-saudis-and-iranian-agreement 
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 االتفاق النووي اإليراني:أواًل: أهداف اقد 

لإكالةلرالقلعددددل و ددوبللا شددددددددددددددوالرفتدد لددوالإكال الدنج يددودلدق  دد التسددددددددددددددع ألاهــداف ألامريكيــة: .0

دن خ  للةل يخل  ييخلنجتتخلإيفدنالخل  لتكفعلإيفدالاللوصشال  ولاون  للتع تال الوي ألدنج يودل

د دددد خ د لدناجالدن سددددافتخ لا مل اللسددددأنخلوججالهلدنج يودلدق   الضددددفعخل سددددافتخللإكادق   ال

 لإ ل الرفتدد لددوال  دد ل
ً
لشددددددددددددددوئ ددو

ً
 الدناالددو لايوددللعدددألل  اججتددخلنددوجيددخلضدددددددددددددد لإيفدالجددللد  اددوملد

 ل د خ جال لييوللرا،لص جعخ
ً
دنج يودلدق   التلصو ي ولاللل  ار جاالاونغخللالليكرلل يضو

 دنبانول،لدنطجتهلميفدن .لل  اللكالنجض لا واخلملتنالخلدقط اخ لنددلتسع

 ألاهداف إلايرانية: .2

(لاللا بتهولالل0+2ي يوللدن  هلميفدن لدنف  ةدددددددددددليللةل ا لدو و  ولألارنالل لدقديج خلدنسدددددددددددد د ددددددددددددالخل)

للةللاد ي وخل  
ً
ِفضخل  للإيفدالعدملدلو اتدالو

 
دنطتو لميفدن لتحيوي ه لألالدن اجعودلدنغفعالخلدنتيلر

  وعلتد ددددددددددد للةلدنكدددددددددددد صللا   صدددددددددددومللميفدن  لتعجللول صدددددددددددبحلنهلوأ نالاونحل  لادنضدددددددددددغ،لدنجد  ل  

لو فل الدقجدوطنالميفدنالنا لإ ل الرفتدد لددوالتميفدن  لت ددددددددددددددوعملاللر  لحددونددخللةلمحبددوهلدن ددو لندد 

نا خل ناسدددددددددددوالدنتيليياةل الته مللد ددددددددددد افدالدنطتو لد يو ملاللإيفدا للاعدألد يونخلنملوصدددددددددددللر  لإك

لاناطهل ليياةلدن شبعلايوليياةل الوعتقلإنالهلألاتضدوعل   صددومليخلاللدقسدد ابللإودلد دد يفلدنجضدد ل  

 لولعجل  اله لتلوليياةل الي  ي هلدقجدوةلميفدن لجفدةلونذ.

 الرجعلدنف  ملميفدن لد  دد يدد لحسددددددددددددددةلاتحددون لجددوةلاللرضددددددددددددددمل ججدةللإكات شددددددددددددددوالرفتدد لددوال

ل  لاتوددأ ناددلدن اجعددودلدنغفعالددخل  
ً
تججمللحددونددخللةلمحبددوهللاإيفدا لاددلل العددددلدن جعلي  باللعشددددددددددددددفد

صددددددددِي لألاتضددددددددوعلاللدنبالمل لتنا ل َبالدقفشدددددددد لألا  ال  ل ولطئيلرلدن و لتدنف بخلدن ولخلاللإح دثلتغالنالي 

 يولتصددد خلإنالهلألاتضدددوعللةل دددجة لت   ل العطوشلا بخلتد ددد   دمللن   وتضلركدددأالدنبانول،لدنطجتهل

لن  خ  للةلدن اجعودلدنغفعالخ.
ً
لإيفدنالو

ً
 ميفدن لا مل نهلي   لحت لكال الحو

 ثانيًا: االتفاق النووي اإليراني ليس خداة إيرانية:

شدددددددددوالرفت لوالإكال الدن ي الخلدن  وتضدددددددددالخلألارناالانالإيفدالتحجقللضددددددددديجال و وبلدنطجتهلميفدن  ل 

إيفدالالللاواللمشدددددفدهللاتدقديج خلدنسددددد د دددددالخل  ل  ددددد فدل ةلوخ ال لدن اجعودل   صدددددومليخل  

 ألانك خلدنطجتتخلميفدنالخلقط  وللةلو جتفل  ييخلنجتتخ.لل  ا
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يراني مجرد خــــدعــــة جــــدير بــــالــــذكر أن فريــــدمــــان رفض طرح فكرة أن الاتفــــاق النووي إلا 

إيرانية لكســـــــــــب الوقت أو مســـــــــــتكمال تصـــــــــــنيع ســـــــــــالح نوويا واختباره بصـــــــــــورة أو بأخر ا أعرب 

فريدمان أنم إذا أرادت إيران تصــــنيع ســــالح نووي فبنم يتطلب منها الاعتماد علي صــــوارين ومنصــــة 

واددل  ددد خبروصدددخللإطالق م يمكن أن تكتشــفها ألاقمار الصـــناعية ووهامت الاســتخبارات العاملية

ألالفتاالخلتت ونخلألالةلدناجل لألالفتر  لتدقج دددومللم دددفد ال ل لتج وعل  ددد خبواددلدنباي ون  لناطهللةل

فج ل الو كددددددللإيفدالاللودطصلونذ ل يول الدنضددددددفعودلد  جتخلدنتيليااململلانالد ينالتكرفلوجج ه ول
 
دق

دة لنانهدددولنةلوج  لدنباندددول،لدنطجتهل ددد لورجالل  جرددددخلادددوقخددددووفلت دددددددددددددد  الددد ل   صددددددددددددددددومللميفدن لن جا 

 ميفدن  لتتفتلرفت لوال نهلإودلح  طول  طواتجلوججالهلضفعخلججتخلر ي لند أل نالل  يللد ي تث.

 ثالثًا: االتفاق النووي واألمن القومي لدول المنطقة:

جملهلدنسدددددد يجامللرفت لوالعطوللج  لر  لدن تقلدق واضددددددخلنالو وبلدنطجتهلميفدن ل  دددددداليولدقج  نال

لن  يجحودلميفدنالخلاللدقط اخ لت  ف لد ي  وةلألالفتاالنال
ً
ل جتو

ً
تم دددددددددفد ال ل لألال العيولي  بالل ومليو

 اللدقط اخ لناةليسعلل العيولاللدن ااالألارناالإكالدن يلل  الواالالمل ال وتهيولل لتدشط ة.

 املوقف السعودي: -5

دناباتلاللدن ددونملتبللدنج يددودلدق  دد الألالفتاالددخلا مل ال و ددوبلدنطجتهلميفدن لشدددددددددددددديددلل عملدناجتل

تعفت ونالولترفنسددولتدنصددنالتات ددالولت قونالو لإ ل اللج  لإ ددفد الللتدنسدد جمليخلدق واضلركدد النالو وبل

ل
ً
ل ملا مل نهيولن سددوللةلضدديةلدقديج خلدنسدد د ددالخلتر للول   ألرفت لوا لاللتتتلللج   هيولعولو

ل  اللس ابلل و وبلد
ً
 نطجته.لتلع فد

تتضال لرفت لوال الدقج  نالدنس جملهلتم فد ال للر هيولنجعللةلدق وا خ لألنهيولل جدراوال

لرا، لحالثلوفهل الللنهيول ال و وبلدنطجتهلميفدن لي  بالايوواخلرالونخل لفتاالخلن ال تهيولل ل
ً
شر الو

 تدشط ة.

نطتفلدنسدددددددد جمليخلوايةلالل التتفهلرفت لوال الدقكددددددددر خلالل و وبلدنطجتهلألارناللةلتج خلد

عطوشلردجال ي يجنججالخلتد د خلانالدنج يودلدق   التإيفدالتاللوددلدنج خ لوخ   للسواددلدن يلل

تعطددولي ددوتقلرفتدد لدددوالل اللل ددو  ددخلر  لدناضدددددددددددددددويددولد  جعفتددخلانالإيفدالتدنج يددودلدق  دد الألالفتاالددخ

 لولي ل:لإكانوشوااللو سنال  بو لدق واضخلدنس جمليخلنالو وبلدنطجتهلميفدن 
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اللحددددددوقلوا  لدنط جولألالفتر لالللط اددددددخلد خ ال، لرددددددإالإيفدال دددددددددددددد رجالدناجتلم  اليالددددددخل - 

 دن سافتخلألا جت.

 العطوشل   الخلشدددال الخل ليياةلإ  وقل عيالتهو لتواا  لعدألألا  الخلاللدقط اخلدنكدددف الخللةلل - 

 دقي اخلدن فعالخلدنس جمليخلتبلللط اخل طالخلاونط ،.

  ال - 
ً
لل  يال

ً
عون وكللت ل دن اوا لميفدن لل لدنكددددددددال خلاللدقط اخلدنكددددددددف الخللةلدقي اخلي  بال لفد

 اعيوليتسهصلاللح تثلدض فداودلملدرللدنس جمليخلته مللد  افداعو.ل

ل نهلايوواخلعفت ل لفتر للةل نا د لألالفتر ل
ً
تص لرفت لوال و وبلدنطجتهلألارناللج يو

ولم  اليالنالت  للا   ملإيفدا لتعونطتفلن دألدنص اخلألارناالتدنص اودلا يويخلدنس جمليخللةل   دئه

ألارفتلدق  ي خلركأالدنبانول،لدنطجتهلميفدن  ليع  لرفت لوال الدنج يودلدق   الا  دلو ي  للةل

 عددل نا د .ل

فدن لإيل–لتت ف لرفت لوالعطول  طواتجلقوليياةل اليس فل طهلدح يو دلح تثلدنا د ل لفتر 

ل
ً
كددددددددددددددناد  نددهلإودلوياطددخل ددلللنهيددولاددون  ددلللةل نا د لاددو و ددوبللإكاحالددوقلاطجملل و ددوبلدنطجتهلألارنا لل 

 ِ خلدن ال ودل   صومليخلاالنهيو لرإنهليياةلتسجتخلدناضويولد  جعفتخلدن وناخلاالنهيولركرللنهوئ ل
 
تر

ضدددددوهل العطوشلاضددددد خل لجال  لدقط اخ لتنا ل ل  ات دددددالرجالونذلر جالل يخل دددددالرجالن ولوأ نادتهول

كنالعطول ح يوقلوب جالدلإكاتسو  لاللدن اوا لانالدنج يودلدق   التإيفدال  يالاللدق تلدقطتجا لحالثلي 

 لصو  لل بوملنخلانالد  ونبنا لتبل:

ا بدددددددخلإيفدالاللإحددددددد دثلو فالالل  ددددددددددددددتويدددددددواددلالل  دددددددوعلدنبااتقلت ناأللةلدنا دددددددو دددددددودل - 

    صومليخلدن ولخ.

 شف ودلتاجوقل  يوقل لفتاالنالن  حلد تويواددلن ملاللدن درللإيفدن . عال - 

 أمام  إلىه إم أن فريدمان نو  
ً
مجموعة من التحديات الســــــــــياســــــــــية الخفية الطي م تزال تمثل عايقا

 إلايراني الكاملا وأهمها: – تحقيق التقارب ألامريكي

حلدن بطون  لت الوضيةل نهوللحف لدنج يودلدق   ال  ال الو ج  لإيفدال ةلمل ي ول ي   - 

 .و  ملماعو ل ولخنةل
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 ضيونودلل الطخ ل عي و:لإكا عللإيفدالدنجصجقل - 

 لحرجلخللطوعضخلإليفدا لتضفتاال الت يللدنج يودل
ً
  لي جكالد ياملاللدن فدبللسد ابال

للفداالد يفت لدنتي
ً
لدق   ال  لللط ل الو لونذ لج يفلاوإلشواالعطول الإيفدالو د فلجال د

 روضتهولض لدن فدبلاللدنسوا .

 لودد  ملدنج يددودلدق  دد الألالفتاالددخل هل جتلل دددواضدددددددددددددددخلنطتددو لد ياملميفدن  لتترجال  

 لاللإشواال
ً
 لدوع هلر  لتلول  لي دتلحدتعو.لإكالافعولاللدن فدبلروصخ

 لونذلتتفجل أن املطالب إلايرانية سـتصــب  مصــدر قلق كبير في املنطقة إلىوتشـير الرؤية الســعودية 

ل اليرجالعطوشلملتنخللعت الن طتو لدنكدددالعلل
ً
ح تملعولدنكددديونالخ لتو فلل  األالدنسددد جمليخلوفر لنهو الو

 دالرفت لوال الدنفتوضلواج لا يجتلللاوو نال طا 
 
خلنالجدج جدلدقاوو نالدنكال خلاللحف ل)دنج ونخ(لدنتيلو

لللفتر لنالخدد  لدقصددددددددددددددو  لميفدنالددخلااالنهددولتعنالإيفدالاللدقط اددخ.ل يددول ال هلدو ددوبلياج لاددهلد  ددونددصلألا 

 إح دثلته ي لتد  لنيلةلدناجل لدنس جمله.لإكادن فدبل العملهل

 املوقف إلاسراييلي: -2

لنيلةلدناجل لم ددددددددددددددفد ال ل ل
ً
و فلرفتد لدوال ندهلراليدولي    لادونف تخلم ددددددددددددددفد ال الخلرإالإيفدالويوللته ي د

 تونذلدنته ي لنهللص اتة لعيو:

 ميفدن .دنبانول،لدنطجتهل - 

 دن  ملميفدن ل ي  لحلتحف خلحيوسلتجيو ودل رفتلالللط اخلدنكفبلألات ،. - 

 ل
ً
لوا ال يو

ً
ل سددددددددافتو

ً
يوللته ي د

 
لالللط اخلر ال ال ةلإ ددددددددفد الللت لو

ً
تا مل الإيفدالوا للرونالو

ل ناةلي بدل  ددددفد ال الجال الو خ الإيفدال ةلافنولد ولدنطجتهلا فتاخل تلاأرفت لتتفهلرفت لوال
ً
يضدددددو

 لتلولوخكدددددوأل
ً
 الإ دددددفد الللن سددددد ول لوي ذلت دددددو لللج جبلر هولن  لنالدنبانول،لدنطجتهلميفدن ل سدددددافتو

دفهلدنج يودلدق   التإيفدالصددددددددد اودل ددددددددددالو دددددددددالخللةلشدددددددددأنهول الوضددددددددددفل
 
إ دددددددددفد الللاللد ياالاخلعجل الو

للدنس جمليخ لرإ فد اللاإ دفد الل لتدنتيليتللن يهوللسوحخلنر لوطوتاللةلرالن ول  يالليولعجلل و ل لو 

 املدنسدددددددددددددد جمليددخلدنتيلوفهلادد تاعددول الودددوتعللاييانهددول الوبا لادجدالملتنددخل فد الددخللجدنالددخلإليفدال  
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 يول ليياةل الي  يللدنسدد جمليجال الل إيفدالن وبلدنط جولدنسدد جملهلاللدقط اخل صددبحللسددأنخلت خ

 تس يفلعاليطخلح  لحلدن بطون لدقعت لإليفدالاللنبطوا.ل

 ىفريدمان أن التحدي الحقيقي أمام الســــعودية وإســــراييلا هو أن هلههما يعتمد علويري 

الوميــات املتحــدة ألامريكيــة ل ـــــــــــمــان أمنهمــا القومي لكي يبقي هــل منهمــا في املنطقــة الطي تشـــــــــــتعــل 

 عن حاجة إسـراييل إل
ً
 بعد يوما ف ـال

ً
املعدات العسكرية ألامريكية  ىالحصـول عل ىق ـاياها يوما

ستطيع أن تصنعها بنفسها كأنواع من الطايرات املقاتلةا أما السعودية تحتاب إلي القوات الطي م ت

وصــف بأكها ال ـــامن النهائي ألمن الســـعودية
ر
 ل0442 للو يول وال  الهلألالفللطدل و لألامريكية الطي ت

للةلإ ددددددددددددفد الللتدنسدددددددددددد جمليخللةل  يالدن تقلدنتيلن ولوأ نالملدرللتدشددددددددددددط ة لإ ل ا
ً
 و وبللتا مل ال ال

للنهيددددولدنادددد االدنرددددورالددددخلنييال جنددددخلملتالدويددددو لعددددددل
ً
دنطجتهلألارناليطددددو  لعددددددلدن ددددأ نا لر ملوي  ددددذل يددددو

 عل و وب ل
ً
 ىوياركز التخوف السعودي وإلاسراييلي من تداعيات هذا الاتفاقا وهو ما سيؤثر سلبا

ل ونالوعج ن خلعتواالاشالولنالتنا لركدددلاتأثيرهما في واشـــنطن ىألامن القومي الســـعودي وإلاســـراييلي وعل

لج رجلاللل وتنخلناسصللج  لاتيليلتد يك لن  ململتكللييط ل و وبللإكاا  ملدنجعادةلم دفد ال لل

 دقد جالر  لرك هلاللإ طوعلدنج يودلدق   الاوناادج ل ةل  ل ول ا لونذل و وب.

 رابعًا: السياسة اإلقليمية للواليات المتحدة:

ونذل  اادوالدالخلألالفتاالخلن   ولللل لملتقلدقط اخل  اليولل لدنس جمليخلتإيفدالوطوتقلرفت لوالر  ل

 ال  هول ةلحلالوليياةلتص هل)اوق وا خ( لحالثلو فل الدنج يودلدق   النةلو خ لاتإ فد الل لت شوالإك

ل  رجال الو خل نالاش
ً
 ا لالدنسد جملهلتم فد ال ل لاللحنال ال الو تهولم  اليالخلودوألإيفدالو  ي د

د ددددددددد  وملال ال تهولد  ال الل لدنسددددددددد جمليخلتإ دددددددددفد الل لناةلاصدددددددددجااللاا الثلتسدددددددددعللدنج يودلدق   الإك

ل   نخلو يوللالل اليأت لدن  ملألالفتر لالل ددددددددددالوبلوجدعالدناجتل  دددددددددداليولانالإيفدالتدنسددددددددددد جمليخ لتالل

يخلدنس جمللا  وددلدنج خلتس   لرالهلدنج يودلدق   الن  ملدنس جمليخلتر لعددلدنسالوب لت الرجال

تدنتيلوفت لملتنخلإيفدنالخللسدددددددددددد افالت جتخلتل  ي ال  للل دنج يودلدق   الو فضدددددددددددده يولل  بجقلدنجضدددددددددددد 

دنج يودلدق   ال خ  لوجدعال جتللان سدد ولاصددجاال تلاأرفتلرغ لدنطتفل ةل ي يجنججالتهو ل يولتسددع

لهلل نال لةلملتد الهل الو لحف إيفدن ل ليرجالل–لشدددالعلل تلوجدعال في ل–لياللدقط اخليرجاللرجنهل دددنا 

 ييولللوليكبهلدناجتلدقضوملالنب ض ولدنب  .
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نيت الاســـــــــاراتيجية ألامريكية في املنطقة   خبرتها في العراق وأفيانســــــــــتانا حيث علىولقد بر

تعلمت واشــنطن أن الاســتيالل املباشــر للقوة ألامريكية م يحقق مصــالحها في املنطقة ويرجع ذلك 

 
ً
ل ةل الدجبددددوالالوميـــات املتحـــدة  أن فر  الحلول يحتـــاب قوات أكثر ممـــا لـــد إلىجزييـــا

ً
 لرضددددددددددددددال

لكاإدن يلليجن لدقاوتلخلت صالوالألالجا لتعون وكللو  و لدنج يودلدق   الاللا هلرفت لوالل  ادناجددل

  ملتددلو ا ل هوللصو ي ولملتالدني جةلنال  خ د لدقبوشفلن اجا.

 لوجهة النظر ألامري
ً
 ب ــــمان أمن إســــراييلا ووفقا

ً
كية فبن الوميات املتحدة ملا مة أي ــــا

 لولدقصددددددو  لم ددددددفد ال الخلألارفتللةللوهذا قد يتحقق من خالل منع إيران من امتالك ســـــالح نوويا

فدِج لدنج يودلدق   ال
 
 لت  لو

ً
ل لفتاالو

ً
 بالللاطوةلدقسددددددد جوطودلاللدنضددددددد خلدنغفعالخ لرإنهل لي  و لمل يو

ه ملل لةلألااملال  ال ددددهالللدقووق لتعون وكلل ال تهولل لإ ددددف  د الللإودل ولخلايول ليخ  للصددددو ي ول أالت 

ل  دد دبالدنج يودلدق   الإ دددفد اللل  الدن خ لل ةلدقسددد جوطودللةلرالقلدنته ي لا غالنال ال تهولل  و

لإكال الدنج يودلدق   التسع
ً
نطضج"لفح خ"لدإكال الوصللإ فد الللإكالللات شوالرفت لوالالللاونهل يضو

اي نيل الت  ي ل  الن سددددد و لتوجدصدددددللو اال للصدددددو ي ولملتالدني جةلن ج يودلدق   الإ لاللد يو دل

 دنتيليرجالر هولااوةلإ فد اللل  الدق ذ.

لن ع  لدنسددددددد جملهلدن د مل ةلإنكدددددددوةل جاللسدددددددييخل وملاال  الدن روعل
ً
تاللوددلدنسدددددددالوب لنتفد

دق   الاإا دددددددددوقل جددلن   ولللل لعدألدقكدددددددددر خ لتاللإووالل ةلن سددددددددد ولا  ونالخ لرا ل ولخلدنج يود

لايسدددو  ال لفتاالخلحسدددصلل   ددداادوالدالخلد   ي ا
ً
ريةلدق ج  ل اليخجضلد  طجمللدنسددد جمليجالحفتعو

د يوجخلتناةلن مل جالا ي خ لت ددددددددددد ضددددددددددد فلدنسددددددددددد جمليخلنبدقللسدددددددددددو للن  اال لدن جدعالل لميفدنالنا ل

دالخلناةل  تللعطوشلإشرونالودلد اادوالل نته ي ددل  اادوالدالخت جهليض فلم فد ال الجالقجدج خلد

  و يخ لت  ال لللةلدنس جمليخلتإ فد الللد ي وخل  الااوئهيو.

 


