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املساعدة اإلنسانية القامئة عىل املبادئ والجامعات املسلحة من غري الدول

روتا نِ كار وف ِرين فالكو وماثيو ِت ِبت وإميييل سا ِفج

يحتاج املجتمع اإلنساين إىل إمنا ِء َفه ٍْم مشرتك أحسنَ لكيفية توفري املساعدة القامئة عىل املبادئ يف املناطق
التي تسيطر عليها الجامعات املحظورة.
قصد
اإلنسانية والتَّجرد والحياد واالستقالل بعض املبادئ التي ُي َ
منها دعم تقديم املساعدات اإلنسانية وتشخيصها وتقديم
اإلرشاد والتوجيه لها .لكنَّ تزايد النِّزعات تعقيداً يثري التساؤالت
خاص ًة يف املناطق التي تخضع
حول تفسريات املبادئ اإلنسانية َّ
لسيطرة الجامعات املس َّلحة املحظورة من غري الدول أو تأثريها.
وقد يتصادم تقديم املساعدات يف تلك املناطق أو قد ُيت ََص َّور أ َّنه
ً
يتصادم مع مبادئ املساءلة العامة والشفافية التي تويل لها الدول وعموما ،يرتتب عىل االنقطاعات يف عمل األســواق وتقديم
الخدمات أثر غري متناسب يف الفئات األكرث استضعافاً َّ
املانحة قدراً كبرياً من األهمية.
ألن ذلك
يؤدي إىل انخفاض اقتدار الفقراء عىل مواكبة ارتفاع األسعار.
خاص ًة منها ال ِّنزاعات ويف بعض الحاالت ،قد تعمد الجامعات املس َّلحة من غري الدول
ويف كثري من ال ِّنزاعات التي وقعت أخرياًَّ ،
1
ً
ا ُملط َّولة كام يف سوريا وأفغانستان والعراق والصومال ،يرتكز تجمع إىل تطبيق تدابري تخفض من رفاه الفئات األكرث استضعافا كأن
األشخاص األكرث استضعافاً يف املناطق التي تخضع (أو خضعت) 2تفرض ،عىل سبيل املثال ،رضائب غري رسمية عىل املدنيني أو تقيص
لسيطرة أو تأثري قوي للجامعات املس َّلحة من غري الدول مثل تنظيم فئات معينة دون غريها (كاألقليات الدينية والعرقية) ومتنعهم من
السلع والخدمات .ولتوفري املساعدات القامئة عىل
الدولة اإلسالمية والقاعدة وجامعة الشباب ومنظامت أخرى تابعة الحصول عىل ِّ
لها .فتلك املنظامت ُمد َرجة عىل قوائم اإلرهاب لدى الحكومات الحاجات دون تحيز أو متييز ال بد من أن تتخذ الجهات اإلنسانية
املانحة ولدى األمم املتحدة يف بعض الحاالت .إ َّال َّأن الوصول إىل تدابري فعالة للوصول إىل السكان يف املناطق الواقعة تحت سيطرة
السكان املستخطرين يتطلب من الفاعلني اإلنسانيني التعامل مع الجامعات املس َّلحة من غري الدول.
الجامعات املس َّلحة من غري الدول غالباً من خالل العمليات يف
املناطق النائية أو من خالل التغلب عىل قيود الوصول .لكنَّ ذلك كيف نتفاوض عىل الوصول؟
التعامل ينطوي عليه خطر متزايد بأن ينحرف مسار املساعدات اعتادت املنظامت اإلنسانية عىل العمل عىل قضايا وصول الخدمات
عن مقصده يف سياق تضعف فيه اإلرشادات التوجيهية املحددة اإلنسانية يف مختلف السياقات .وهناك كثري من السياسات واألدلة
للدرجات املقبولة للخطر .وتتضمن مستجدات االمتثال التي التوجيهية التي وضعتها الجهات املانحة مثل منظمة التضامن
استُح ِدثت مؤخراً لضامن دعم املساعدات للمصلحة العامة إحكام السويرسية ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
القيود عىل مكافحة اإلرهاب وإنفاذ الضوابط الرقابية املالية .ويف واملنظامت غري الحكومية املنفردة ،وتتضمن تلك السياسات
الواقع العميل ،أدت تلك املستجدات إىل خفض قدرة املنظامت واألدلة ذكراً لعملية التفاوض عىل الوصول مع الجامعات املس َّلحة
غري الحكومية عىل الوصول إىل الفئات األكرث استضعافاً ،ويعود من غري الدول .ويف الواقع العميل ،قد يتضمن التفاوض تدابري تقع
ذلك يف معظمهم إىل تفادي الخطر املتزايد والغموض املحيق عىل حدود قواعد االمتثال والشفافية .ومثال ذلك:
بالطبيعة الدقيقة للقواعد واللوائح التنظيمية.
ا ُملفا ِوضون املوثوق بهم :كثري من املفاوضني هم ممن لهم روابط
ويف املناطق التي تتأثر تأثراً كبرياً بالجامعات املس َّلحة من غري قوية (عــادة ما تكون بحكم القرابة األرسيــة) مع الجامعات
الدول أو التي تخضع لسيطرتها ،يجد املدنيون أنفسهم يف وضع املس َّلحة من غري الدول ،وذلك يخفض من احتاملية نجاحهم يف
أسوء من وضع نظرائهم يف املناطق األخرى نتيجة نقص عام يف ضوابط املانحني الرقابية التي ُص ِّم َمت للتأكد من انعدام الروابط
السلع والخدمات ولتفيش مخاطر الحامية التي تؤثر يف السكان بني املوظفني واملجموعة املحظورة.
ِّ
املستضعفني مبا يف ذلك استهداف األقليات الدينية أو العرقية.
ويف تلك املناطق ،تعاين األســواق من انقطاعات يف اإلمــدادات رسوم تفرضها حواجز السيطرة :غالباً ما يخضع الوصول إىل
نتيجة املعوقات التي تؤثر يف شبكة النقل مثل فرض الرسوم عىل املناطق التي تسيطر عليها الجامعات املس َّلحة من غري الدول إىل
حواجز السيطرة .ويزداد سوء مصاعب سلسلة التوريد بعدم
منح الجامعات املس َّلحة من غري الدول لألولوية عىل املدنيني
السلع .وكذلك األمر بالنسبة للخدمات التي تتوقف
عند توزيع ِّ
بسبب انخفاض أعداد املوظفني الحكوميني وهيمنة الغموض عىل
ديناميات القوى السياسية والسيطرة.
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سلسلة من حواجز السيطرة .وإذا أراد الفاعلون اإلنسانيون أو
املقاولون اجتياز تلك الحواجز ،فسيضطرون يف أغلب األحيان إىل
دفع مبالغ مالية حتى تضعهم تلك الحواجز ضمن ‘قامئة املسموح
لهم بالدخول‘ ثم عليهم أن يدفعوا مبالغ إضافية أقل قدراً يف
كل حاجز سيطرة ميرون من خالله .ولتفادي ‘خطر التحويالت’
ميكن للفاعلني اإلنسانيني أن يعهدوا بعملية نقل املؤن إىل ا ُملو ِّردين
أنفسهم ،إ َّال َّأن النتيجة تبقى كام هي.
عمليات الرشاء والتوريد :غالباً ما يكون عدد ا ُملو ِّردين يف هذه
املناطق محدوداً ،وحتى املوجود منهم غالباً ما يفتقرون إىل
مهارات محو األمية ،بينام ُتط ِّبق املنظامت غري الحكومية وهيئات
األمم املتحدة إجـراءات توريد ورشاء شاملة تتطلب بالرضورة
استكامل ا ُملو ِّردين املحتملني لعملية تسجيل معقدة واستامرات
للعطاءات وتقديم رخص أعاملهم أو ما يثبت تسجيالتهم التجارية
مثل الرقم الرضيبي .وعىل العموم ،قليل من ا ُملو ِّردين ميتلكون تلك
القدرات وحتى من ميتلكها غالباً ما تكون له عالقة مع الجامعات
املس َّلحة من غري الدول إما من خالل دفعه ‘لرسوم التسهيالت’ أو
من خالل الروابط األرسية .ومن هنا ،غالباً ما ينطوي عىل االمتثال
باإلجراءات املطلوبة قبوالً باالستعانة بطرف ثالث.

يــنــطــوي عـــى اإلجــــــراءات
والربوتوكوالت الحالية املتعلقة
بالتفاوض عىل الوصول مخاطر
جسيمة عىل الفاعلني اإلنسانيني
واملانحني واملستفيدين .ومع َّأن
الفاعلني امليدانيني يطبقون تدابري
خفض املخاطر يف امليدان ،ما زال
تطبيق تلك التدابري مرشذماً.
وتتضمن بعض أهم املخاطر ما
هو آت:

مخاطر عىل السمعة :ميدانياً ،ميثل تعيني املفاوض غري املناسب
أو العمل مع ا ُملــو ِّرد غري املناسب أو املوقع الجغرايف لتقديم
املساعدات سبباً قد يقود إىل تصور َّأن الفاعل اإلنساين منحاز
حاب للجامعة املسلحة من غري الدول .ثم َّإن ذلك قد يؤدي إىل
و ُم ٍ
رد انتقامي من السلطات الحكومية يف مناطق أخرى ،إضافة إىل
فقدان ثقة املجتمعات املستهدفة بالفاعلني اإلنسانيني ،عدا عن
التحديات التي ستظهر يف التنسيق والتشارك باملوارد مع الفاعلني
اآلخرين.
املخاطر املالية :يواجه الفاعلون اإلنسانيون مخاطر ترتبط باالمتثال
للمتطلبات املالية .ومثال ذلك َّأن محاوالت توسيع قواعد ا ُملو ِّردين
قد تؤدي إىل تراكم األعامل الورقية غري املكتملة أو غري الصحيحة
وذلك بدوره قد يؤدي إىل ظهور وضع يدفع مدقق الحسابات إىل
رفض رصف بعض التكاليف .وإذا حدث ذلك ،فقد يجد الفاعلون
اإلنسانيون أنفسهم أمام عدد متناقص من املوارد الالزمة للوصول
إىل الفئات املستضعفة وقد يق ِّوض من قدرتهم يف تأمني التمويل
مستقب ًال.
املخاطر التي يتعرض لها الكوادر الوطنية والدولية :هناك مزايا
قد تتأىت من تعيني موظفني وثيقي الصلة بالجامعات املس َّلحة
من غري الدول ،ومن تلك املزايا ما يرتبط بالوصول وتحقيق قبول
املجتمعات املستهدفة ،لكنَّ ذلك التعيني ال يخلو من مخاطر أيضاً
إذ ينطوي عليه احتامل أن يستثني أولئك املوظفون عن قصد
بعض فئات املستفيدين .وهناك خطر آخر أيضاً يف حالة إنهاء
خدمات مثل أولئك املوظفني عىل خلفية أدائهم إذا تبني ارتكابهم

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /سكوت جودارد

التفاوضات عىل الوصول :تتضمن املفاوضات يف الغالب الحصول
عىل طلبات من الجامعات املس َّلحة من غري الدول بتحويل مسار
املوارد .ومن بني هذه الطلبات التي يشيع استخدامها إضافة أفراد
األرسة إىل قوائم املستفيدين وتوفري املساعدات للمجموعات
العرقية املحظية وتوفري املساعدات التي ميكن للقوات املسلحة
أن تحول مسارها .ويف أغلب
األحــيــان ،تطلب الجامعات
املس َّلحة من غري الدول معرفة
هويات املستفيدين أو ‘التدقيق’
يف خلفياتهم.

ما املخاطر املوجودة؟
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نقلة جويَّة من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل مقديشو بالصومال.
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ملخالفة ملدونة السلوك الناظمة لعملهم ،ذلك أ َّنهم قد ميارسون يف كثري من األحول إىل توجيه ماليني الدوالرات من خالل قنوات
تلك املنظومات سنوياً.
أفعاالً انتقامية رداً عىل فصلهم من عملهم.

االمتثال وتحويل املسارات

لدى كبار املانحني اإلنسانيني التزامات رصيحة بالتمسك بالقيم
اإلنسانية مثل أهمية توفري املساعدات القامئة عىل الحاجات،
وتشري البيانات التي يصدرها أولئك املانحني بشأن الوصول إىل
وجود قبول ضمني للتنازالت إذا ما كان من شأنها متكني الوصول
إىل املناطق التي تسيطر عليها الجامعات املس َّلحة من غري الدول.
وال يقل أهمية عن ذلك مستوى االهتامم الذي تضعه الجهات
املانحة عىل املساءلة والشفافية .فالدول التي تقدم املساعدات
اإلنسانية تحمل التزامات إزاء مك َّلفي دفع الرضيبة ومساءلتهم
لها فعليها أن تتأكد من َّأن املساعدات املقدمة مالمئة ومنسجمة
مع مبدأ الشفافية ،وقد يعني ذلك تطبيق رشوط أكرث تشدداً
وعبئاً إدارياً ثقي ًال يف إطار استخدام التمويل وتوثيقه ،وذلك ما يثري
التساؤالت حول التنازالت التي يقدمها املزاولون بغية الوصول.
ومع َّأن ذلك التوتر بني االلتزامات من جهة وواقع التنازالت من
جهة أخرى ليس من النوازل الحديثة ،فقد زاد الرتكيز عليها نظراً
النتشار تأثري الجامعات املسلحة وازدياده .إضافة إىل ذلك ،هناك
عوامل أخرى ظهرت يف السنوات املاضية جعلت القيود املفروضة
عىل االمتثال أكرث ِش َّد ًة ،ومن ذلك:
ترشيعات مكافحة اإلرهاب :يتوقع املانحون من املنظامت غري
الحكومية أن تضمن االمتثال بترشيعات مكافحة اإلرهاب التي
بدأت ُتسنُّ يف عام  .2001ويفرض ذلك عىل الفاعلني اإلنسانيني
إبالغ املانحني يف حالة تنامى إىل علمهم َّأن أمــوال املانحني
أصبحت الجامعات املس َّلحة من غري الدول تستخدمها .ومع َّأن
تلك االلتزامات واضحة نسبياً عىل الورق ،فيشوبها الغموض يف
السياق الذي يستخدم فيه الفاعلون اإلنسانيون أدوات كتلك
املوصوفة آنفاً أو عندما تكون الضبابية الصفة السائدة التي تسم
الحدود بني املدنيني واألشخاص املرتبطني بالجامعات املسلحة من
غري الدول.

رصد املساعدات :منذ عام  ،2010زادت عمليات رصد منظامت
املساعدات والرقابة عليها بزيادة أعامل التدقيق وفرض عقوبات
كبرية إزاء املخالفات .وتزايدت القيود لدرجة أن أصبح كبار
املانحني يثريون نقاشات عامة حول فرض القيود الجغرافية عىل
املساعدات ما ُيض ِعف من قدرات هيئات املساعدات عىل العمل
يف بعض املناطق وميس مببدأ الحياد.

امليض قدماً

يف بيئـة يعـم الغمـوض الخيـارات املتاحـة فيهـا ،ال بـد للفاعلين
اإلنسـانيني والجهـات املانحـة من بنـاء إجامع رصيح أوسـع قاعد ًة
وأكثر ثباتـاً حـول املخاطـر التـي ميكـن قبولهـا عنـد التفـاوض مع
الجامعـات َّ
املسـلحة مـن غير الـدول .وعلينـا أن نعـزز البيئة التي
ً
ً
ُ
شـجع عمليـة
يسر
تقييما صادقـا للمشـكالت والتحديـات وت ِّ
ُت ِّ
اإلبلاغ وتدعـم النقاشـات الجامعيـة .وعليـه ،نقترح مـا يلي:
إجـراء البحـوث حـول الوصـول ونشر املامرسـات الفضلى :لقـد
ُأ ْج ِر َيـت بعـض البحـوث مبـا فيهـا برنامـج الوصـول اآلمـن يف
البيئـات املتقلبـة ( )SAVEالـذي ن َّفذته منظمة النواتج اإلنسـانية
( 3)Humanitarian Outcomesإال أننـا مـا نـزال يف حاجـة إىل
مزيـد مـن مثل تلـك املبادرات .وينبغـي للبحوث أن تشـتمل عىل
ُمك ِّونين اثنين هما تحديـد العوامـل الفعالـة التي ُتـر ِّوج للوصول
وحـل مشـكلة التناقضـات القامئة بين الوصول واالمتثـال ،وتحديد
النشـاطات أو املبـادرات التـي ال ميكـن قبولهـا بـأي حـال مـن
األحوال.
إجـراءات العمليـات القياسـية :يتمثـل أحـد أهـم التحديـات
أمـام موظفـي املسـاعدات اإلنسـانية امليدانيين يف فهـم كيفيـة
ترجمـة السياسـة واإلرشـادات التوجيهيـة إىل مامرسـة عمليـة
على أرض الواقـع .وتختلـف ا ُملعا ِملات اختالفـاً كبرياً عىل حسـب
السـياق ال ُقطـ ِري والسـياقات املحليـة يف بعـض األحيـان .وال بـد
مـن فتـح بـاب النقاشـات الرصيحـة بين مجموعـات املانحين
والفاعلين امليدانيين واالتفـاق على إجـراءات التشـغيل القياسـية
أل َّنهـا ستسـاعد على إزالـة بعـض الغمـوض املخيـم على التنفيـذ.
وإضافـة إىل ذلـك ،سـوف تسـاعد يف ضمان توحيد اإلجـراءات بني
مختلـف الفاعلين امليدانيين مـا يدعـم مقاربـة أكرث ثباتـاً يف توفري
املسـاعدات.

تحوالت يف اللوائح التنظيمية املالية :يف أعقاب األزمة املالية
العاملية لعام  ،2008شددت اللوائح التنظيمية املرصفية عىل بعض
وكالء الحواالت املالية املستخدمة لتحويل األموال إىل البلدات
التي تعاين من ُّ
تعطل يف منظوماتها املالية والتنظيمية .ويف كثري
من األحيان ،هناك غموض بشأن الطريقة التي ميكن من خاللها
للحواالت املالية أن تصل إىل املناطق التي تسيطر عليها الجامعات
املس َّلحة من غري الدول ،إ َّال َّأن املنظامت غري الحكومية غالباً ما
َّ
تعتمد عىل تلك الحواالت يف تنفيذ برامجها النقدية ودفع رواتب تحديـد املواقـف الجامعيـة :تشير التجربـة إىل أن هنـاك قـوة
املوظفني وتغطية غري ذلك من نفقات تشغيلية ،وذلك ما يؤدي ومنفعـة مـن تحقيـق اتفـاق بين أصحـاب العالقـة املعنيين
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روتا نِ كار rutasnimkar@gmail.com

بالعمـل اإلنسـاين عنـد تحديد موقفهـم الجامعي .وأفضـل طريقة
لتنظيمهـا سـتكون مـن خلال إنشـاء كيـان محايد أو االسـتثامر يف
رين فالكو viren.falcao@gmail.com
بنـاء قدراتـه لكي يتمكـن مـن متثيـل الجهـات املعنيـة يف عمليـة ف ِ
التفـاوض وقيادتهـا كما أ َّنهـا سـتفيد يف إدامـة الوصـول .وال بـد ماثيو ِت ِبت matttebbutt@live.co.uk
نسـق عمله مـع الهيئات اإلنسـانية ويرشك
لذلـك الكيـان مـن أن ُي ِّ
إميييل سا ِفج emily.morgan.savage@gmail.com
الشركاء املحليين ويبلـغ التقاريـر عـن التحديـات ويبنـي قاعـدة
قويـة مـن األدلـة اإلثباتيـة.
روتا نِ كار وماثيو ِت ِبت وإميييل سا ِفج منتسبون اليو َم إىل منظمة
امليثـاق العاملـي بشـأن املبـادئ اإلنسـانية :هنـاك مبـادرات مثـل مريايك البس .(Meraki Labs) www.meraki-labs.org
القمـة اإلنسـانية العامليـة والصفقة الكربى التي أثبتـت نجاحها يف
توضيـح كثير مـن القضايا املعقـدة التـي تواجه املجتمع اإلنسـاين ُّ
كل ما ورد من آرا ٍء يف هذه املقالة هي آراء ُكتَّا ِبها وقد ال تستوي
و ُت َو ِّحـد املجتمـع الـدويل يف موقفـه تجـاه التزاماتـه األساسـية يف هذه اآلراء وآراء أيِّ منظمة.
التغيير .ورمبـا ميكـن إيجـاد ميثـاق عاملـي مامثـل لتحديـد مبادئ
 .1عمل ُك ُّل مؤلِّفي هذه املقالة يف العراق بني عامي  2017و 2018يف املجلس الدامنريك
توفير املسـاعدات اإلنسـانية يف املناطـق التـي تسـيطر عليهـا لالجئني ،وخَ ِبوا أيضاً العمل يف بالد أخرى منها أفغانستان والصومال وسوريا والسودان
الجامعـات َّ
املسـلحة مـن غير الـدول حيـث قـد تسـاعد املخاوف وجنوب السودان.
املثـارة حـول املبـادئ اإلنسـانية يف بنـاء اإلجماع حـول القضايـا  .2ما يزال فقدان السيطرة عىل منطق ٍة ما يثري التحديات من احتامل ْأن ينترش أعضاء
هذه الجامعات.
املحوريـة مثـل الوصـول وتحويـل املسـارات.
www.saveresearch.net .3

الح ْية األخالقية التي ُي ِث ُريها ُس ُ
لوك املعن ِّي َ
األخالقي
ني غ ُري
َ
ِّ

آ َّنا ُت ْو ُروس

ما الحرية األخالق َّية التي تؤثر يف استجابات الهيئات اإلنسانية لسلوك األشخاص املعنيني االحتيا ِّيل؟ وكيف
ميكن ْأن يكون لبنى مجتمعات الالجئني دور أكرب يف تحديد االستجابات؟

للترصفات االحتيالية التي يرتكبها بعض األشخاص املعنيني أثر
محتمل يف جودة الربامج اإلنسانية ويف مساءلة الهيئات إزاء
املانحني والسكان املتأثرين عىل العموم .ويف ذلك السياق ،أسست
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني منذ أمد بعيد
مجموعة من اإلجراءات الداخلية للتعامل مع االحتيال يف عملية
إعاة التوطني ،وتضمنت التأكد من أن ين ِّفذ التحقيقات موظفون
لهم باع طويل يف الحامية مل يسبق لهم التعامل مع الحالة من
وس َعت املفوضية السامية لألمم املتحدة
قبل .ويف عام َّ ،2017
لشؤون الالجئني نطاق جهود ال َّنزاهة لديها ليشتمل عىل ما هو
وراء برنامج إعادة التوطني ،فقدَّ مت األدلة التوجيهية ملساعدة
املوظفني يف إدارة األوضاع التي قد يلجأ فيها الشخص إىل االحتيال فرض العقوبات وتعقيداتها
للحصول عىل املساعدة أو الحامية أو عىل كليهام أو رمبا متكن من تقتيض املقاربة التي تتبعها املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني التعامل مع االحتيال بتطبيق اإلجــراءات
الحصول عىل أيِّ منها باالحيتال.
التصحيحية فور إثبات التحقيقات الرتكاب األشخاص املعنيني
وتدرك املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني َّأن له أو محاولتهم ذلك .ومع َّأن تلك اإلجـراءات ليست عقابية
الظروف التي يعيش فيها معظم الالجئون قد تساهم يف تعزيز بطبيعتها ،فسوف تنتج عىل األرجح بفقدان الشخص املعني
األسباب التي قد تفيض إىل السلوك غري األخالقي .ومن أمثلة تلك أهليته بالحصول عىل التدخالت أو املساعدات التي حصل عليها
األسباب التَّح ُّيز يف تقديم الخدمة الذاتية (أي عندما منيل إىل
النَّظر يف الترصفات التي نرتكبها بأنفسنا نظرة أقل قسوة مام
ننظر إليه لترصفات اآلخرين) أو تقديم الشخص ملسوغات فعله
الخاطئ والتقليل من أهميته (ومثال ذلك أن ينظر املرؤ لالحتيال
الذي يعتقد أ َنه ضعيف الشأن بأ َّنه ال أثر له يذكر يف كربى الهيئات
يسات الشائعة للسلوك املنايف
اإلنسانية) .فتلك إذن بعض ا ُمل ِّ
َّ
لألخالق يف املجتمعات ورمبا جاز لنا القول إن درجة أهميتها
تكتسب وزناً أكرب يف سياق التَّهجري القرسي الذي تنطوي عليه
أخطار تؤثر يف تقديم مساعدات إنقاذ الحياة والحلول الدامئة.
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