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مصادر الماركسية الثلثة
لينين
ـ ـ ملخص ـ ـ

علي محمود
أ
"إن مذهب ماركس بالغ القوة لنه صحيح" ـ ـ لينين ـ ـ
كـتب لينين هذه المقالة سنة  1913بمناسبة مرور  30سـنة علـى وفـاة كـارل مـاركس .و تعتـبر هـذه المقالـة جـزءا مـن مجموعـة
مقالت كـتبها لينين عن كارل ماركس و الماركسية و هي:
 كارل ماركس )كـتبت في يوليوز ب نونبر (1914م
 المال التاريخي لمذهب كارل ماركس )كـتبت في مارس (1913 الماركسية و النزعة التحريفية )كـتبت في النصف الثاني من مارس (1908 الماركسية و الصليحية )كـتبت في  12شتنبر (1913أ
أ
باخرى عن العبودية الماجورة ،بينمـا أاعلنتهـا الماركسـية
يحربـا بل هـوادة ضـد هـذه العبوديـة .أان تطلـب علمـا غيـر
أ
متحيــز فــي مجتمــع قــائم علــى العبوديــة المــاجورة ،لمــن
أ
السذاجة الصبيانية ،كان تطلب من أاصحاب المصانع عــدم
أ
التحيز فـي مسـالة مـا إذا كـان يجـدر تخفيـض أاربـاح ال أراسـمال
من أاجل زيادة أاجر العمال".
تحتفــظ أاطرويحــة لينيــن هــذه علــى راهنيــة كــبيرة فــي عص ـرنا

في مقدمة المقالة يدافع لينين عن مذهب ماركس ضـد
أاعــدائه الــبرجوازيين و ممثلــي العلــم الــبرجوازي ،و فــي
ســياق هــذا الــدفاع أاكــد لينيــن علــى فكــرة انعــدام علــم
اجتمــاع غيــر متحيــز فــي مجتمــع قــائم علــى الصـراع الطبقــي و
يق ـ ــول ":ي ـ ــثير م ـ ــذهب م ـ ــاركس أاش ـ ــد ع ـ ــداء و يحق ـ ــد العل ـ ــم
ال ـ ــبرجوازي كل ـ ــه )س ـ ــواء الرس ـ ــمي أاو الل ـ ــبرالي( ف ـ ــي الع ـ ــالم
أ
المتمدن باسره ،إذ يرى الماركسية ضربا مـن "بدعـة ضـارة".
ليس بالمكان توقع موقـف ماخـر إذ ل يمكـن أ
ـاك
ن
ه
ـون
ك
ي
ن
ا
يحي ـ ـ ــث ينخ ـ ـ ــرط علم ـ ـ ــاء و مثقف ـ ـ ــو و كلب الحراس ـ ـ ــة ل ـ ـ ــذى
علـ ــم اجتمـ ــاع غيـ ــر متحيـ ــز فـ ــي مجتمـ ــع قـ ــائم علـ ــى الص ـ ـر أاع ال أراس ـ ــمالية ،إض ـ ــافة إل ـ ــى ممثل ـ ــي الكن ـ ــائس و ال ـ ــديانات و
الطبقــي ،فك ــل العلــم الرســمي و الليــبرالي يــدافع بص ــورة او المرتزق ــة م ــن ك ــل يح ــذب و ص ــوب ف ــي هج ــوم ش ــرس عل ــى
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المبــادئ المؤسســة للفكــر الماركســي مــن ماديــة و ديالكـتيــك مذهبه تتمة مباشـرة فوريـة لمـذاهب أاعظـم ممثلـي الفلسـفة و
القتصاد السياسي".
واشتراكية.
أ
أ
ي ــرى ليني ــن أان التاكي ــد عل ــى تل ــك الفك ــار ل يعن ــي انعزالي ــة و يعنــي ذلــك أان الماركســية هــي الــوريث الشــرعي كمــا يقــول
ليني ــن لخي ــر م ــا أاب ــدعته النس ــانية ف ــي الق ــرن  : 19الفلس ــفة
الفكر الماركسي بل بالعكس كما يقول:
أ
"فـإن عبقريـة مـاركس تكمـن كلهـا بالـذات فـي أانـه أاجـاب علـى ال لمانيـ ـ ــة ،القتصـ ـ ــاد السياسـ ـ ــي النجليـ ـ ــزي و الشـ ـ ــتراكية
أالس ــئلة ال ــتي طريحه ــا الفك ــر النس ــاني التق ــدمي ،و ق ــد ول ــد الفرنسـية .هكـذا إذن يحـدد لينيـن مصــادر ثلثـة للماركسـية و
اعتبرها في نفس الوقت أاقسامها المكونة الثلثة.

 1ـ ـ المادية هي فلسفة الماركسية
يعتبر لينين أان المادية هي فلسفة الماركسية على اعتبـار أان
المادي ــة ه ــي الفلس ــفة الويحي ــدة المنس ــجمة إل ــى النهاي ــة م ــع
أ
جميع مبادئ العلوم الطبيعية و المينة لها ...
و ذك ــر ليني ــن ب ــدور فلس ــفة المادي ــة ف ــي أاورب ــا و خاص ــة ف ــي
فرنســا أاواخــر القــرن  18يحيــث كــان يجــري صـراع ضــاري ضــد
ك ـ ــل نفاي ـ ــات العص ـ ــور الوس ـ ــطى أاي ض ـ ــد القط ـ ــاعيين ف ـ ــي
أ
المؤسســات و الفكــار ،و قــد يحــاول أاعــداء البرجوازيــة بكــل
قـ ــواهم ديحـ ــض الماديـ ــة و تقويضـ ــها و الفـ ــتراء عليهـ ــا
م ــدافعين ع ــن ك ــل أاش ــكال المثالي ــة الفلس ــفية ال ــتي
أ
تعود كلها في الخير إلى الدفاع عن الدين أاو نصرته.
لقد دافع ماركس و انجلز خلل يحياتهمـا النضـالية و العلميـة
و الفلسفية عن الماديـة الفلسـفية و تصـديا لكـل انحـراف عـن
ه ــذا التج ــاه ،و كـت ــابي انجل ــز "ليودين ــغ فيورب ــاخ " و "ض ــد
دوهرينغ" أاشهر من نار على علم ،و قد وضعهما لينيـن علـى
نفس درجة التفضيل من "البيان الشيوعي" لـدى كـل عامـل
واعي.
لم يتوقف ماركس عند مادية القرن  18بل أاغناها هو و رفيقه
أ
انجلز بمكـتسبات الفلسفة الكلسيكية ال لمانيـة ،و ل سـيما
بإســهامات كــل مــن الفلسـفة الهيجليـة ،و أاهمهـا الــديالكـتيك
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أ
أاي نظريـة التطـور كمـا قـال لينيـن ،باكمـل مظاهرهـا و أاشـده
أ
عمق ـ ــا و أاكـثره ـ ــا بع ـ ــدا ع ـ ــن ض ـ ــيق الف ـ ــق و نظري ـ ــة نس ـ ــبية
المعارف النسانية التي تعكس المادة في تطورهــا الــدائم ،و
قــد أاثبتــت اكـتشــافات العلــوم الطبيعيــة صــحة ماديــة مــاركس
الديالكـتيكية.

تكنكهاكهابلات
عبقيةريةمارماركسكستكن
فافاكنكنعبقر
بلاتف عأف عنهأنه
طرح/االفكر
الت/طرح/ا
عل/ا علا علسسي/ئلي/ئلالت/
جابعل/
عأ عأجاب
الفكر
الكنس/ان التقدم ،/و ق/د ول /مذهب/ه ت
مذهب/ه تتةتة
الكنس/ان التقدم ،/و ق/د ول/
مثلالفلسفة
عظممثل
لذاهب عأعظم
فوريةلذاهب عأ
مباشةفورية
مباشة
الفلسفة
كقتصادل السسيياس
و اولالكقتصاد ا
يياس
و مــن جهــة الماديــة الفلســفية قــام مــاركس و انجلــز بتطــوير
ماديـة فيوربــاخ و الـدفع بالماديــة يحـتى نهايتهـا المنطقيـة عـبر
ربطها ربطا عضويا بالديالكـتيك ،فتوسـع نطاقهـا مـن معرفـة
الطبيعــة إلــى معرفــة المجتمــع البشــري ،فكــان أان تبلــور علــم
جديــد أاطلــق عليــه الماديــة التاريخيــة ،و اعتــبر لينيــن ذلــك
ال كـتش ـ ــاف "نظري ـ ــة علمي ـ ــة رائع ـ ــة التناس ـ ــق و التج ـ ــانس و
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النسجام ،تبين كيف ينبثق شـكل ماخـر أارفـع و كيـف يتطـور
مــن شــكل معيــن مــن التنظيــم الجتمــاعي ،و مــن جـراء نمــو
القــوى المنتجــة  -كيــف تولــد ال أراســمالية مــن القطاعيــة مثل ـ
و قياســا علــى كــون معرفــة النســان تعكــس الطبيعــة القائمــة
بصــورة مســتقلة عنــه ،أاي المــادة فــي طريــق التطــور ،كــذلك
م
و
اء
ر
ال
تعك ـ ـ ــس معرف ـ ـ ــة النس ـ ـ ــان الجتماعي ـ ـ ــة )مختل ـ ـ ــف
يقول لينين :
"إن فلسفة ماركس هي مادية فلسفية كاملة ،أاعطت النسانية

المذاهب الفلسـفية و الدينيـة والسياسـية  (...نظـام المجتمـع
القتصادي .فالمؤسسات السياسية هي بناء فوقي يقـوم علـى
أ
أاســاس اقتصــادي ،و كمثــال علــى ذلــك ،فمختلــف الشــكال
السياسـ ــية لل ـ ــدول ال أراسـ ــمالية هـ ــي أادوات لتعزي ـ ــز سـ ــيطرة
البرجوازية على البرولتاريا.

و الطبقة العاملة بصورة خاصة أادوات جبارة للمعرفة".
دون الدخول في عرض مفصل عن أاهمية ما تشكله الماديـة الــدين و المؤسســات الدينيــة الــتي خــرج مــن عباءتهــا الفكــر
الفلسفية عموما و المادية الماركسية خصوصا مـن سـلح فـي الظلم ــي المم ــول ب ــالبترودولر م ــن ط ــرف مختل ــف أاجه ــزة
ي ــد الق ــوى الثوري ــة عل ــى طري ــق بن ــاء المجتم ــع المتح ــرر م ــن المخابرات الرجعية و المـدعم مـن طـرف المبرياليـة العالميـة
السـ ـ ـ ـ ــتغلل و الضـ ـ ـ ـ ــطهاد و السـ ـ ـ ـ ــتيلب ،أاي المجتمـ ـ ـ ـ ــع و الكيان الصهيوني.
اللينين ـ ــي هن ـ ــا يثب ـ ــت أ
أ
أ
ـة
ـ
ـ
ي
الماد
ـة
ـ
ـ
ي
هم
ا
الش ـ ــيوعي ،ف ـ ــالطرح
إن ه ــذا ل ــذو قيم ــة ك ــبرى يحي ــن نعل ــم ان اغل ــب مثقفين ــا و
أ
ـل
ـ
ص
يح
ـا
م
ك
ـة
ي
المثال
و
ـة
ـ
ي
الدين
ـام
ه
و
ال
الفلســفية فــي مواجهــة
مفكرين ــا تخل ــو ع ــن م ــواقفهم و م ــواقعهم الفكري ــة الس ــابقة
مـع ماديـة القـرن ) 18ديــدرو و الفلسـفة الموسـوعيين
لصــالح الليبراليــة و لصــالح خدمــة المصــالح المبرياليــة
بفرنسا( و لذلك قيمة تاريخية تثبت كيـف تـم إسـقاط
المتعددة )منظمات المجتمع المـدني ،اتفاقـات الشـراكة
الفكر الديني و مؤسساته القروسطية في أ
ر
يد
على
با
و
ا
مع مراكز التمويـل المبريـالي .(...و للتغطيـة عـل طبيعـة
الفلســفة الماديــة فــي عصــر الصـراع بيــن البرجوازيــة و
الصراع الـدائر فـي المنطقـة العربيـة يتـم التعـتيم علـى الصـراع
القط ــاع ،أ
ـات
ـ
ي
كبرجواز
ـي
ـ
ب
العر
ـالم
ـ
ع
ال
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
ن
برجوازيات
ـا
ـ
م
ا
الطبق ــي تح ــت مس ــميات مختلف ــة منه ــا ص ـراع العلم ــانيين و
هجينـة فـي خدمـة ال أ
أ
ـان
ك
ل
و
ـتطع
ـ
س
ت
ـم
ـ
ل
ـالي
ـ
ي
المبر
ـمال
س
ا
ر
الس ــلميين ،علم ــا ان الطرف ــان المعني ــان ك ــل منهم ــا ف ــي
له ـ ــا طم ـ ــوح ف ـ ــي ذل ـ ــك الصـ ـ ـراع ض ـ ــد المؤسس ـ ــة الديني ـ ــة و خدمة ال أراسمالية و المبريالية العالمية.
مش ـ ـ ــايخها مفض ـ ـ ــلة التع ـ ـ ــايش معه ـ ـ ــا و اس ـ ـ ــتعمالها لخدم ـ ـ ــة
مصــالحها ،و يحينمــا ينقلــب الســحر علــى الســايحر بإيعــاز مــن
المبريالي ـ ـ ــة و خدم ـ ـ ــة لس ـ ـ ــتراتيجياتها المختلف ـ ـ ــة فتتح ـ ـ ــرك
/ملية
للولالرالعأر عأس/س//ملية
شكلل السي/سي//يا/ياسسييةييةللول
/ف علا علشكل ا
فختل//ف ا
جيـوش المتطرفيـن الظلمييـن لتخريـب كـل مظـاهر الفكـر و فختل/
عل//
البجاوزازي//ةي//ةعل//
ي//يطرةالبجو
لتعزي//زي//زسسي//يطرة
ه//د عأودواتاتلتعز
الحضارة في أاشرس و أاسوء يحملة على الشعوب و على الفكر ه //عأ
البولتاري.
التن ـ ــويري و التق ـ ـ ـ ـ ــدمي،تدعي برجوازياتن ـ ــا الك ـ ــبيرة منه ـ ــا و البولتاري.
الص ــغيرة اس ــتعدادها لمواجه ــة الفك ــر الظلم ــي ع ــن طري ــق
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 2ـ ـ القتصاد السياسي
أ
لقــد أراينــا فــي الجــزء الول كيــف انتقــل مــاركس مــن الماديــة
الفلسفية إلى اكـتشاف قوانين تطور المجتمـع البشـري ،فتـم
اكـتشـ ــاف المادي ـ ــة التاريخي ـ ــة الـ ــتي أاظه ـ ــرت لـ ــه أان النظـ ــام
أ
القتصــادي يشــكل الســاس الــذي يقــوم عليــه البنــاء الفــوقي

السياســي و كــل أاشــكال الــوعي الديولــوجي .و لدراســة هــذا
النظ ــام القتص ــادي ك ــرس م ــاركس ج ــزءا ك ــبيرا م ــن يحي ــاته
العلميـة و النضـالية لدراسـة النظـام القتصـادي فـي المجتمـع
ال أراسمالي و كـتابه " أ
الراسمال" مشهور في هذا الصدد.

ماركس و القتصاد السياسي الكلسيكي
قبــل مــاركس كــان القتصــاد السياســي الكلســيكي قــد عــرف
تطورا كبيرا في البلد الذي كان يعرف تطورا كـبيرا لل أراسـمالية
أاي بريطانيــا ،و كــان علــى مــاركس أان يقــوم بدراســة نظريــات
أادام سميث و دافيد ريكاردو في مجال النظام القتصادي و
اســتطاع مــاركس أان يســجل وجــود بدايــة نظريــة القيمــة مــن
وجه ــة نظ ــر العم ــل ل ــدى س ــميث و ريك ــاردو ،ف ــانطلق م ــن
عملهم ــا و ق ــام بتط ــويره ليض ــفي عل ــى نظري ــة القيم ــة أاساس ــا
علميـا خالصـا ،و بيـن أان قيمـة كـل سـلعة تتوقـف علـى وقـت
العمل الضروري اجتماعيا لنتاج هذه السلعة.
و فيمـا كـان القتصـاديون الـبرجوازيون يـرون علقـات
أ
بيـن الشـياء )مبادلـة سـلعة بسـلعة أاخـرى( ،اكـتشـف

مـاركس علقـات بيـن النـاس .فتبـادل السـلع يعـبر عـن الصـلة
القائمـة بوسـاطة السـوق بيــن المنتجيـن المنفرديــن ،كمـا أان
أ
قــوة عمــل النســان نفســها تغــدو ســلعة ،فــالجير يــبيع قــوة
أ
عملـه لصــايحب المصــنع و مالــك الرض مســتخدما قســما مــن
يــوم عملــه لتغطيــة نفقــات إعــالته و إعالــة أاس ـرته )و هــذا مــا
م
أ
يس ــمى ب ــالجر(.و يس ــتخدم القس ــم الخ ــر م ــن ق ــوة العم ــل
مجانا خالقا بـذلك لحسـاب ال أراسـمالي مـا يطلـق عليـه مـاركس
بفائض القيمة ،و هو مصدر ربح و إثراء الطبقـة ال أراسـمالية و
محرك ـ ــة عمليـ ـ ــة ال ـ ــتراكم ال أراس ـ ــمالي ،و ق ـ ــد ك ـ ــان ه ـ ــذا
ال كـتش ــاف ث ــورة يحقيقي ــة ف ــي القتص ــاد السياس ــي س ــلح
البرولتاريــا ضـد أاعـدائها الطبقييـن بنظريـة علميـة ،يقـول
لينين في هذا الصدد:

" إن نظرية فائض القيمة تشكل يحجر الزاوية في نظرية ماركس القتصادية"
م
كما يقول في مكان اخر
"إن النظام ال أراسمالي يزيد من تبعية العمال لل أراسمال و يخلق في الوقت نفسه قدرة العمل المويحد الكبيرة"
أ
"لقد انتصرت ال أراسمالية في العالم باسره لكن هذا النتصار ليس سوى مقدمة لنتصار العمل على ال أراسمال"
لقـ ــد مـ ــرت عش ـ ـرات السـ ــنين علـ ــى هـ ــذا ال كـتشـ ــاف العلم ــي
المدوي و تـوالت خللهـا محـاولت ديحـض هـذه النظريـة مـن
ط ــرف علم ــاء القتص ــاد ال ــبرجوازي و غيره ــم وف ــي ك ــل م ــرة
تخرج فيها الماركسية منتصرة ،و لعل أازمة  2008المستمرة
مصادر الاركسيية الثلثة

جعلت منظري و ساسة و رؤساء الـدول المبرياليـة يهرولـون
إلــى ق ـراءة كـتــاب"ال أراســمال" فــي محاولــة لســتنكاه طبيعــة
أازمة ال أراسمالية المستمرة منذ منتصـف السـبعينات رغـم كـل
الترقيعــات و منهــا مــا سـمي بالنيولبراليــة )الــتي تــم تعميمهــا و
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فرضها على بلدان العالم و شعوبه(.

 3ـ ـ ماركس و الشتراكية
مـ ــا أان تـ ــم القضـ ــاء علـ ــى النظـ ــام القطـ ــاعي و أراى المجتمـ ــع
أ
الراسمالي "الحر" النور ،يحتى تبين أان هاته الحرية لم تكــن
سوى نظاما جديدا لسـتغلل و اضـطهاد الطبقـة العاملـة ،و
على الفـور ب أـدات تنبثـق شـتى المـذاهب الشـتراكية كـرد فعـل
علــى هــذا الضــطهاد و ايحتجاجــا عليــه ،لكــن الشــتراكية مــا
قبل ماركس كانت طوباويـة )خياليـة( .لقـد انتقـدت المجتمـع
م
ال أراســمالي و يحلمــت بــإزالته و تخيلــت نظامــا اجتماعيــا اخــر و
أ
أ
يح ــاولت إقن ــاع الغني ــاء أان الس ــتغلل من ــافي للخلق ،و
ل ــذلك ظل ــت غي ــر ق ــادرة عل ــى إيج ــاد مخ ــرج يحقيق ــي لكونه ــا
أ
كانت عاجزة عن تفسير طبيعة العبودية المـاجورة فـي
م
ظـل النظـام ال أراسـمالي ،بمعنـى اخـر كـانت عـاجزة عـن
اكـتشـ ــاف قـ ــوانين التطـ ــور ال أراسـ ــمالية ،و عـ ــن إيجـ ــاد
القـوة الجتماعيـة القـادرة علـى خلـق المجتمـع الجديـد ،و هـو
أ
المر الذي قام به كارل ماركس و رفيقه فردريك انجلز عندما

اكـتشــفا نظريــة فــائض القيمــة و الطبقــة الثوريــة فــي المجتمــع
ال أراســمالي الخالقــة لفــائض القيمــة يحجــر الزاويــة الــذي تقــوم
علي ــه ال أراس ــمالية ،و اس ــتخلص م ــاركس ك ــذلك م ــن التاري ــخ
السياسي للنضال ضد القطاع فـي أاوروبـا ثـم ايحتـداد الصـراع
بع ـ ــد انفض ـ ــاح المجتم ـ ــع ال ـ ــبرجوازي كمجتم ـ ــع اض ـ ــطهادي
اسـ ــتغللي ،قـ ــانون الص ـ ـراع الطبقـ ــي الـ ــذي يشـ ــكل محركـ ــا
للتاريــخ و يعتــبر الجمــاهير البرولتاريــة و الكاديحــة و المنتجــة
هي القوة الصانعة للتاريخ.
م
هكــذا قــام بقلــب لمفهــوم للتاريــخ الســائد انــذاك جــاعل
أ
م ـ ــن الجم ـ ــاهير ص ـ ــانعته الساس ـ ــية و ق ـ ــانون الصـ ـ ـراع
أ
الطبقـ ــي محركـ ــه ،و قـ ــد كـ ــان لهـ ــذا الثـ ــر الكـ ــبير علـ ــى
المفـ ـ ـ ــاهيم الديولوجيـ ـ ـ ــة و السياسـ ـ ـ ــية و التاريخيـ ـ ـ ــة و
الفكرية في علم التاريخ.
يقول لينين:

م
"لقــد كــان النــاس و ســيظلون أابــدا أاناســا ســذجا فــي يحقــل السياســة ،يخــدعهم الخــرون و يخــدعون أانفســهم مــا لــم يتعلمــوا
أ
استشفاف مصالح هــذه الطبقــات و تلــك وراء التعــابير و البيانــات و الوعــود الخلقيــة و الدينيــة و السياســية و الجتماعيــة،
أ
فإن أانصار الصليحات و التحسينات سيكونون أابدا عرضة لخداع المدافعين عن الوضاع القديمة طالما لم يدركوا أان ه ــذه
الطبقات السائدة أا و تلك تؤمن وجود كل مؤسســة قديمــة مهمــا ظهــر فيهــا مــن بربريــة و اهــتراء ،فلكــي نســحق مقاومــة هــذه
الطبقات ليس هناك سوى وســيلة وايحــدة هــي أا ن نجــد فــي نفــس المجتمــع الــذي يحيــط بنــا القــوى الــتي تســتطيع ـ ـ و ينبغــي
عليها بحكم وضعها الجتماعي ـ ـ أا ن تغدو القوة القــادرة علــى إزالــة القــديم و خلــق الجديــد و أان تثقــف هــذه القــوى و تنظمهــا
للنضال"
يقول لينين تتويجا لهذا الكلم:
"لقد بينت مادية مــاركس الفلســفية للبرولتاريــا الطريــق الــواجب ســلوكه للخــروج مــن العبوديــة الفكريــة الــتي كــانت تتخبــط
فيها جميع الطبقات المظلومة يحتى ذلك الحين ،و نظرية مــاركس القتصــادية ويحــدها هــي الــتي أاوضــحت وضــع البرولتاريــا
الحقيقي في مجمل النظام ال أراسمالي".
مصادر الاركسيية الثلثة
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"و البرولتاريا تتعلم و تتربى في غمرة نضالها الطبقي و تتحــرر مــن أاوهــام المجتمــع الــبرجوازي و تــزداد تليحمــا علــى الــدوام و
تتعلم كيف تقدر نجايحاتها يحق قدرها و توطد قواها و تنموا بشكل ل مرد له".
إن يحقيقـة هـذا الطـرح اللينينـي تثبتهـا الوقـائع التاريخيـة بحيـث ل زالـت البرولتاريــا العالميـة و قواهـا الثوريـة تتعلـم باسـتمرار
مـن الصـراع داخلهـا ضـد كـل الخطـوط الصـليحية و التحريفيـة و الفوضـوية و تنهـض مـن كبوتهـا اسـتعدادا لمعـارك القـرن 21
الحاسمة من أاجل التحرر الوطني و الشتراكية و الشيوعية.
 26دجنبر 2014
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