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سـلم من الـسكك احلـديديـة توحـد ا
أولــويــاتـهـم. فـقــد أصــبح مـعــظم خط
الــسـكك احلـديـديــة مـتـهـالـكــاً نـتـيـجـة
اإلهـــمــــال.والـــيـــوم تـــقـف الـــعـــربـــات
ـعـطلـة في مـحـطة الـسـكة الـبـخـارية ا
احلـديـد الـرئـيـسـيـة في عـمـان مـلـونةً
لـكنها صـامتة. ويعـرض متحف مكون
من غـرفة واحدة حـطام وبقـايا ما كان
: ذات يــوم خط سـكــة حـديـد مــشـهـوراً
ـــة وصــور مـــثل تـــذاكـــر ســـفـــر قـــد
فـــوتـــوغــرافـــيـــة فـــوانــيـس. وإحــدى
الـعـربـات التي  تـرمـيـمهـا بـأسـلوب
جــمـيل في بــدايـات الـقـرن الــعـشـرين
كـسوة بـقماش بـكراسـيهـا اخملمـليـة ا
الــقـطـيـفــة ومـصـابــيـحـهـا الــذهـبـيـة
تـعطيك شـعوراً بالـبذخ الذي مـيز تلك
احلـقبة.وكـتب الشيخ على الـطنطاوي
بـــعــد تـــعــطـل وتــداعي خـط احلــجــاز
احلـديــدي بـشـكل كـبـيـر يـقـول: "قـصـة
سـكة حديد احلجـاز مأساة بكل معنى
الـكـلـمـة" "فـاخلط مـوجـود وقائـم لكن
بال قـــطــارات تــســيــر عــلــيه احملــطــة
مـوجـودة ولـكن ال يـوجـد مـسـافـرين".
لـكن هذه ليـست ببـساطة قـصة إهمال

وآمـال مـتـبـددة.فـعـلى مـر الـسـنـ 
إحــيـــاء بــعض مــقــاطـع ســكــة حــديــد
احلـجـاز اجملـزأة. فقـد قـامت إسـرائيل
متـد ب حيفا ـقطع ا بـإعادة تأهيل ا
وبـــــيــــســــان عــــام  .2016وظـل اخلط
ـمـتد بـ عمـان ودمـشق يعـمل حتى ا
عــام  ?2011وهــو يـحــظى بــشـعــبـيـة
كــبــيـرة حــتى أن بــعض أهـالي األردن
يـحدثونك بـشيء من األسى كيف أنهم
اســتـمــتـعـوا بــالـذهــاب بـالــقـطـار إلى
ســـوريـــا لـــقــــضـــاء عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة
األســــبــــوع.وفي األردن يــــســــتــــطــــيع
اجلـمهور اليوم استخدام مقطع من
اخلـط. حـيث يــوجــد قــاطـرة بــخــاريـة
صـيفية فـقط تستخـدم بشكل أساسي
لـلـسيـاح وتتـحـرك عبـر الصـحراء في
وادي رم وهـــــــــو اخلـط ذاتـه الـــــــــذي
هــاجــمه ذات يــوم "لــورانس الــعـرب".
كـمـا أن هـنـاك قـطارا أسـبـوعـيـا يـعمل
عــلى مـدار الـعـام بـ عــمـان ومـحـطـة
اجلـيزة باألردن يـستخـدمه األردنيون
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وفـي أحـــد أيــــام الـــســـبـت في اآلونـــة
األخــيـرة عــجت مـحـطــة سـكــة حـديـد
عــمــان-احلــجــاز بــالــعــائالت. نــسـوة
بـأغـطـيـة رأس ناصـعـة حـمـلن أكـياس
طـعـام ضـخـمـة. بـيـنـمـا حـمل األطـفـال
لعباً وكرات اللعب. كنا نستقل القطار
من عمان إلى اجليزة جنوباً حيث أن
مــســافـة  35كـم تـســتـغــرق سـاعــتـ

حـيث يـسـمـح لـلقـطـارات الـسـيـر عـلى
قــضــبـان ضــيــقـة بــســرعـة قــصـوى ال

تــتـجـاوز  15كـم في الـسـاعـة. بـيـد أن
هم هو الرحلة في حد ذاتها. ا

ولــدى تـوقف الـقــطـار خـارج احملـطـة
أخـذ األطـفال في الـصـياح. وتـكـدسوا
ـكـشـوفة في جـمـيع عـربـات الـقطـار ا
مــتـشــبـثـ بــقـضــبـان الــعـربـات وهم
تـرامية ـدينـة ا يـشيـرون إلى أجزاء ا
ـر ــرور بـهــا.وبـيــنـمــا كـنــا  أثــنـاء ا
ـناظر بـأطراف مـدينة عـمان لم تكن ا
الـطـبـيـعـيـة خالبـة عـلـى نـحـو خاص.
فـــعـــلى الـــعـــكس من ذلك كـــان اخلط
ــر أحــيــانــاً احلــديـــدي الــتــاريــخي 
ـحاذاة أو فوق طـريق معبـد حديثاً
ـفـترقـات مـررنا بـسـيارات وفي أحـد ا
مـتـوقـفـة وشـاحـنـة صـغـيـرة مـحـمـلـة
بــصـنــاديق الـفــاكـهــة وديـكـة تــنـبش
الـــتـــراب بـــحـــثــاً عـن الـــطــعـــام عـــلى
الـرصيف.كان هـناك رجل كبـير السن
وحــفــيــده رمــقــانــا بـنــظــرة من خالل
فــتـحـة فـي جـدار مـنــزلـهـمــا. وأطـفـال
صـــغـــار جـــروا نـــحـــو الــقـــطـــار وهم
يـقذفونـنا بأكواب بالسـتيكـية وكأنهم
ــارسـون لــعـبـتــهم اخلـاصــة كـثـوار
عــرب ضــد ســكـة احلــجــاز.طــفــلـة من
بـينـهم غلـبهـا ضجـيج القـطار فـوقفت
في مـــكــانــهــا واضــعـــة يــديــهــا عــلى
أذنــيـهـا. لم يـكن ذلـك ذو أهـمـيـة فـقـد
كــان األطـــفــال في الــقــطــار في غــايــة
الـسـعـادة. الـكـثـيـر مـنـهم كـمـا عـرفت
كـــانــوا من عــمـــان وســعــداء بــرؤيــة
مــديـنـتـهم بـطــريـقـة مـخــتـلـفـة.وكـانت
هـناك مـجموعـة صغيـرة من الالجئ
الـسوريـ ترتسم عـلى وجوههم ذات

االبـتـسـامـات الـعـريـضـة شـأنـهم شـأن
اآلخـــرين. لـــقـــد كـــانت ســـكـــة حـــديــد
ـثابة احلـجاز بـالنـسبـة لهم جـميـعاً 
مــغـامــرة مـثــيــرة.وفي داخل الـقــطـار
كــانت احلـفــلـة تــتـسـع وتـكــبـر شــيـئـاً
فــشـيــئـاً. فــقـد رفــعت الـنــسـوة صـوت
ــوســيـقى عــالــيـاً بــفـضـل مـكــبـرات ا
صــوت صــغـيــرة أحـضــرنــهـا مــعـهن.
عــنـدمــا مـررت عـبــر إحـدى الــعـربـات
كــانت الـنـســاء يـرقـصن وســطـهـا بـ
ـقاعد وعـند دخولي الـعربة صـفوف ا
غـــــرقـن في الـــــضـــــحك مـن اإلحــــراج
ووافـقن عندمـا أستأذنتـهن في التقاط
صــورة لــهن.وبــعــد مــضي ســاعــتـ
وعـنـدمـا تـوقـفـنـا في مـحـطـة اجلـيـزة
تــدفق اجلـمــيع خـارجـ من الــقـطـار
مـــتـــوجــهـــ إلى مـــنــاضـــد حتت ظل
أشــجــار الــزيــتــون. وظــهــرت أبــاريق
الــشـاي ومــعــهـا مــنـاقــيش الـزعــتـر 
ـعـجـنـات والـفالفـل.وبـالـقرب وكـذلك ا
من فـناء احملطة اخلـلفي أخذ األطفال
األكـبر سنـاً في تدخ األرجـيلة التي
أحــضـروهــا مــعـهم خــصـيــصـاً لــهـذه
ـناسبة. هذا ما يـستخدم خط السكة ا
احلــديــد من أجــله هــذه األيــام بــشـكل
رح. رئـيسي: الـسياحـة والتـرفيه وا
لـكـن هـنـاك آمـال بـأن أن تـصـبح سـكـة

حديد احلجاز شيئاً أكثر من ذلك.
وهـناك اإلمكانية العـملية حيث يقطع
 600ألـف شــــــخـص مــــــســــــافــــــة 30
كــيـلـومـتـراً من الــزرقـاء إلى عـمـان كل
يــوم كـمـا يـقـول نـالــشـيك لـكن هـنـاك
ــــواصالت الــــعــــامـــة الــــقــــلـــيـل من ا
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وضـرائب الدولة العثمانية وبدون أي
اسـتـثـمـار أجـنـبي."الـسـكـك احلـديـدية
ــلــوكـة لــبــلــد مــا. ولــيـست لــيــست 
ــلـوكـة لـشــخص بـعـيـنـه. إنـهـا مـلك
سلم في الـعالم" كما يقول جلـميع ا
ـديــر الـعـام لــسـكـة عــزمي نـالــشـيك ا
حـديد األردن احلجاز. ويـضيف: "إنها
ـكن بيعه. أي مسلم في سجد ال  كـا
الـــعـــالم حـــتى من أنـــدونــيـــســـيــا أو
ـكـنه أن يـأتي ويـقـول: أنا مـالـيـزيـا 

شروع". أملك أسهماً في هذا ا
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بــالـنــسـبــة لـلــسـلــطـان عــبـد احلــمـيـد
الـــثـــانـي لم يـــكـن تـــوحـــيـــد الـــعـــالم
اإلسـالمي مــجــرد ضـــرورة مــعــنــويــة
روحــيــة فـقــد كـان لـه فـوائــد عــمـلــيـة
أيـضــا. فـخالل الـعـقـود الـقـلـيـلـة الـتي
سـبقت تـشيـيد خط الـسكك احلـديدية
نـافـسة تـقوم كـانت اإلمـبراطـوريـات ا
بـقضم أراضي الـدولة العـثمانـية. فقد
اســتــولى الـفــرنــسـيــون عــلى تـونس
واجـــتـــاح الـــبـــريـــطـــانـــيـــون مـــصــر
ورومــــانـــيــــا وصــــربـــيــــا وأعــــلـــنت

جمهورية اجلبل األسود استقاللها.
وعـن طريـق ربط الـشـعـوب اخلـاضـعة
لإلمـبـراطـورية الـعـثـمانـيـة كـان هدف
سـلم الـسلـطان لـيس فقط تـوحيـد ا
بل أيضاً توحيد امبراطوريته. لكن لم
يــتــحــقـق له ذلك كــمــا أراد. فــفي عــام
 ?1908انــطـلق أول قــطـار من دمـشق
ـديـنـة وفي الـعــام الـتـالي تـمت إلـى ا
اإلطـاحـة بالـسلـطـان عبـد احلمـيد.ولم
يتبق من اإلمبراطورية العثمانية هذه
األيــام سـوى الـذكـريـات. كـمـا انـدثـرت
حــقـبـة اخـتــفـاء احلـدود بــ الـبـلـدان
اخملـتـلـفة وهـو األمـر الذي مـيـز طريق
ر الـسـكك احلـديديـة ذلك الـذي كـان 
عــبـر خــمس بـلــدان (تـركــيـا وســوريـا
ـمـلـكة الـعـربـية واألردن وفـلـسـط وا
الــســعـوديــة). وعـلى الــرغم من بــلـوغ
ـــســافــرين عــبـــر ســكــة حــديــد عــدد ا
احلــجـاز  300ألـف مـسـافــر في الـعـام
بـــحــلــول عــام  ?1914فـــإن احلــقــبــة
الــزاهــيــة لــســكــة حــديــد احلــجــاز لم

تستمر أكثر من عشر سنوات.
وبـــــعـــــد أن بــــدأ اجلـــــيـش الــــتـــــركي
ـية اسـتـخدام الـقطـار في احلرب الـعا
األولـى أدى الـــصـــراع إلـى قـــطع ذلك
الــــطــــريق احلــــديـــدي حــــيث هــــاجم
الـضابط اإلجنلـيزي "تي إي لورانس"
ــعـروف بــلـقب لـورانـس الـعـرب خط ا
الــسـكــة احلـديـد جــنـبــاً إلى جـنب مع
جـــنــود خـالل مــا يُـــعــرف بـ (الـــثــورة
الـعــربـيـة الـكـبـرى). وبـعـد أن وضـعت
احلــــــــــرب أوزارهـــــــــا وتــــــــــقــــــــــاسم
الـبريطانيون والفرنسيون بالد الشام
فــيــمـا بــيــنـهم لـم يـكن احلــفــاظ عـلى
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افـتـتـح قـطـار احلـجـاز عام  1908ب
نـورة لربط مـناطق ـدينـة ا دمـشق وا
مـخـتلـفـة من الـدولة الـعـثمـانـية. ومن
حـينـها تـغيـرت أشيـاء وأمور كـثيرة
لـكن ذلك اخلط احلديـدي ال يزال يـثير

سافرين حتى يومنا هذا. إعجاب ا
لـيس من السـهل أن تعـثر على مـحطة
سـكة حديـد "عمان-احلـجاز" التي تقع
عـلى جانب طريق مـغبر في الـعاصمة
األردنــيــة عـمــان.ولـلــوصــول إلى تـلك
احملـطـة علـيك مغـادرة الشـوارع التي
ــديــنـة ــتــاهــة عـبــر مــركــز ا تــشــبه ا
الــتـــاريــخي صــعـــوداً عــبــر اجلــبــال
وحــول مـواقع مـعــروفـة مـثل الــقـلـعـة
ـدرج الـرومـاني.ويـبـلغ ـة أو ا الــقـد
طــول الــطــريق إلـى احملــطــة خــمــسـة
روري كـيـلـومتـرات إال أن االزدحـام ا
في الـعـاصـمة األردنـيـة عـمان يـجـعلك
ـجـرد تــشـعـر أنــهـا أطــول من ذلك.و
ولـوج البـوابة احلـجريـة تشـعر كأنك
تـدخل عهـداً تاريـخياً مـختـلفـاً. هنا ال
تـزال الـقـطارات الـبـخـاريـة في أحسن
حــــال. فـــعـــنــــد تـــشـــيــــيـــد ذلك اخلط
احلــديـدي كـان الـســلـطـان الــعـثـمـاني
يـهيـمن على مسـاحة من األرض تـمتد
من الــبـوســنـة والــهـرسك إلى الــبـحـر
األســـــــــود ومن الـــــــــبــــــــصـــــــــرة إلى
بـيـروت.وكـانت حتـدوه آمـال عـريـضة
بـأن يتـمكن خط للـسكك احلـديدية من
تــوحــيــد الــعـالـم اإلسالمي. وشــيـدت
شـبـكـة الـسكك احلـديـديـة في احلـجاز
بـأمر من السلـطان عبداحلـميد الثاني
سلمون عام  1900ليتمكن احلجاج ا
من الـوصول بسـهولة وأمـان إلى مكة

خالل موسم احلج.
WK¹uÞ lOÐUÝ«

ـسـلـمـون قــبل ذلك يـسـافـرون وكــان ا
ألســابـيع طــويـلــة إن لم يـكـن شـهـوراً
ـسـافة عـلى ظـهـور اجلـمـال. وكـانت ا
ـديـنـة وحـدها ـمـتـدة بـ دمـشق وا ا
تـستـغرق  40يـومـاً وكان الـكثـير من
احلـجـاج يـلـقـون حـتـفـهم في الـطـريق
عــبــر الــصــحــاري اجلــافــة واجلــبــال
اجلــــرداء. فـــجـــاءت فــــكـــرة الــــســـكك
ـســافـة من 40 احلــديـديــة لـتــقـصــر ا
يــومــاً إلى خـمــســة أيـام فــقط. وبــعـد
ــمــتــد بــ دمـشق ـقــطع ا اكــتــمــال ا
ـديـنـة كـانت اخلـطـة هي مد اخلط وا
شــمــاالً إلى الــعـاصــمــة الــعـثــمــانــيـة
الــقـسـطــنـطـيــنـيــة وجـنـوبــاً إلى مـكـة
ذاتـهـا.لـكن أهـمـيـة الـسـكـك احلـديـدية
لـلـمسـلمـ لم تتـوقف عنـد ذلك احلد.
ـشـروع الذي كـان خـارقـاً للـمـألوف فـا
كــــمــــشــــروع لــــلـــمــــواصـالت في ذلك
الـــعــصــر  تــمـــويــله بــالـــكــامل من
ــســلــمــ ومن عــائــدات تــبـــرعــات ا
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لـكيـة للـصحـة العـامة في تـنظـم اجلمـعيـة ا
بـريطانـيا لتشـجيع مدمـني مواقع التواصل
االجـتـمـاعي عـلـى "استـعـادة الـسـيـطـرة" من
واقع خـالل التوقف الـتام عن تصـفح هذه ا
عــلى مـدار شـهـر كــامل. وتـسـتــهـدف حـمـلـة
"ســــبــــتــــمــــبــــر بال تــــصــــفح" فـي األســـاس
مـسـتخـدمي منـصـات فيـسبـوك وإنـستـغرام

وتويتر وسناب تشات.
ـنصات وتـعتـقد اجلـمعيـة أن االبتـعاد عن ا
ـكن أن يـساهم فـي احلد من االجـتـمـاعـيـة 
األرق ويـــســــاعـــد في تـــعــــزيـــز الـــعالقـــات

االجتماعية والصحة العامة.
¡u{ jOK ð

وقـالت هيئة اخلدمات الصحية الوطنية في
ـتـحـدة إنه من الـصـواب تـسـلـيط ـمـلــكـة ا ا
الــضــوء عـــلى دور اإلعالم االجــتــمــاعي في
تفاقم مشاكل الصحة العقلية لدى الشباب.
وتـطلب احلمـلة من مدمـني الهواتـف الذكية
الـتوقف عن مـتابعـة حسـاباتهـم الشخـصية
ـــواقع الــتــواصل االجـــتــمــاعي أو احلــد
ـلــكـيـة مــنـهـا. وتــوصل بـحـث لـلـجــمـعــيـة ا
ـستـخدم لـلصـحة الـعامـة إلى أن نصف ا

الــــذين تــــتـــراوح أعــــمــــارهم بـــ  18و34
يـعتـقدون أن "االمـتناع فـجأة" عن اسـتخدام
الـشبكات االجتـماعية لشـهر سيكون له آثار
إيـجابـية على الـنوم والعالقـات االجتمـاعية
ئة من احلـقيـقة. كـما يعـتقـد قرابة  47فـي ا
ــســـتــطــلع آراؤهـم أن االبــتــعــاد عن هــذه ا

عــلى مــا يــرام".وخالل ســبــتــمــبــر/ أيــلـول
سـتنتـقل ماريان إلى مـرحلة دراسـية يُسمح
فـيها للطالب بحـمل هواتف لكنها قررت أال
تـســتـخـدم هـاتـفـهـا.وأضـافت: "أعـلم أنه إذا
بــدأت اسـتــخـدامـه سـيــتـحــول ذلك إلى أمـر

طبيعي. يجب أن أبقيه بعيدا".
ـمـثل الـكومـيـدي راسـيل ك 42 وكـشف ا
عـاما عن اسـتشـارته الطـبيب بـسبب إدمان
: "ســـأتــخـــلص مـــنه. اإلنـــتـــرنت.وقـــال كـــ
خــضـعت لــست اسـتــشـارات طــبـيـة بــسـبب
إدمـان اإلنـتـرنت... لـقـد أثّر (الـهـاتف) سـلـبا

على حياتي".
وأضــاف: "لم أعـد أســيـطــر عـلى نــفـسي في

استخدام ذلك اجلهاز".
لـكية ـر من اجلمـعيـة ا وقـالت شيـرلي كر
لـــلــصـــحــة الـــعــامـــة إن مــواقع الـــتــواصل
ـكن أن يكون لهـا أثر إيجابي االجـتماعي "
هـائـل عـلى الـصـحـة الـعـامـة والـعـقـلـيـة" من

خالل التواصل مع اآلخرين.
لـكنها بالنسبة للـكثير من الشباب "قد تكون

مضرة بصورة عامة".
وحـــذّر تـــقــريـــر اجلـــمـــعــيـــة من أن مـــواقع
كن أن تـتـسبب في الـتـواصل االجتـمـاعي 
حـدوث مشـكلة كـبيـرة للصـحة الـعقلـية لدى
الــشـبـاب ال سـيــمـا عـنـد اســتـخـدام سـنـاب

تشات وإنستغرام.
وقـالت كلير مردوخ مـديرة الصحة الـعقلية
في مـؤسسة الـرعاية الـصحيـة في إجنلترا
ن فـيهـم عمـالـقـة مواقع إن عـلى اجلـمـيع 

ـنـصـات سيـكـون مفـيـدا لـلصـحـة الـعقـلـية ا
بـصـورة عـامـة.وللـتـعـرف عـلى آراء الـبعض
ـتـعـلقـ بـشـبـكتي سـنـاب تـشات من أشـد ا
وإنـستغرام. قالت ريهانـا بيري البالغة 15
عـامـا والـتي تقـول: "األمـر مـتواصل. أذهب
مــبـاشـرة إلـيه (الــهـاتف) عـنـدمــا أسـتـيـقظ.
تـشـعر أنك تـريد أن تـظل عـلى دراية بـكل ما

يتحدث عنه اجلميع".
وتـضيف ريهانا "أحيـانا أشعر أنني أسيرة
لــهـــاتــفي. أتــصــفـح مــواقع الــتــواصل دون
ســبـب". وقــررت الــفــتــاة وهـي من مــديــنــة
ويــغــان مــحـاولــة الــتــوقف عن اســتــخـدام
ــسـاء مــواقع الــتــواصل االجــتــمــاعي فـي ا

قبل. طيلة شهر سبتمبر/ أيلول ا
ا جاكسون  15عاما وتـقول صديقتـها إ
وهي مـن مدينة ويغان أيـضا إنها دائما ما

حتمل هاتفها معها.
وتـضــيف: "أعـتـقـد أنـني اسـتـخـدمه بـدرجـة
مـــفــرطـــة لـــقــد أصـــبح عـــادة. إنه مـــشــتت
ــا أنــهــا قـد ال لـالنـتــبــاه بـال شك".وتــرى إ
تـتـمـكن من التـوقف كـلـية لـكـنـها سـتـحاول
جتـنب تـصفح مـواقع الـتواصـل عنـد دخول

البيت بعد انتهاء اليوم الدراسي مساء.
أمـا مـاريان بـلـندر فـقد جنـحت في الـتوقف
عن اسـتـخـدام مـواقع التـواصل االجـتـماعي

درسة الثانوية. خالل الدراسة با
وقــالت مـاريـان  16عــامـا وهي من مـديـنـة
تـرافـورد: "كان أمـرا غريـبا في الـبدايـة لكن
ألنـني كنت مشغـولة للغـاية أصبحت األمور
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في سيـاحة حلم البشـر وتفسيره نـحصل على ما يلي : يـحدث أن يرى النائم
في حـلـمه تــوقـيع شـخص صـاحب مـنـصب أو ســلـطـة  مـثل تـوقـيع الـرؤسـاء
ـا كـان الـتـوقيـع واضـحا أو ـلـوك وذلك في الـتـأويل يـعـد مـؤشـرا طـيـبـا طـا وا
يصـاحبه خـتم  ويدل عـلى أمر فـيه خيـر.  هذا في احلـلم  وفي الواقـع احلبر
ـوظف في مـعــنــاه يـتــدرج الى هــواجس شـتى بــالــرغم من ان الـقــلم واحــد. ا
ـديـر الـعـام الـبـسـيط واالنـســان الـعـادي يـكـتب ويـوقع  بـاالسـود واالزرق  وا
والوزيـر ترتـفع عنـده حدة مـزاج الهامش أو يكـتب ويهـمش ويوقع بـاالخضـر 
لـكيـة واجلـمهـورية ومـنـها احـكام ـراسيـم ا وأظن ان ا األمـر فـيوقع بـاالحـمر 
الـرأفـة واالعـدام وبـيـانات احلـروب والـتـرقـيـات من لـواء الى فـريق كانـت توقع
نصب باالحـمر. هذا االحـمر بذلك الـهاجس الصـارخ والذي يدل عـلى هيبـة ا
ا من طـقس مـغولي قـد عـندمـا قـيل ان جيـنـكيـزخان وقرار صـاحبـه اتى ر
غول االسـتعماري االول كـان اميا اليـقرا واليكتب ولـكنه ح غزا امبـراطور ا
ـتصـوفة وجتـار خـانات الـقطن لـوك وا بُـخـارى وسمـر ــ قـند شـاهد تـواقـيع ا
والتـوابل والعـطور يـوقعـون على الـقـراطيس  فـقرر ان يـوقع مراسـيمه ايـضا
مثـلما كانوا يـفعلون   وكانت جـميعها مراسـيم موت ومصادرة امالك وحرق
بــسـاتــ  ويـقــال ان حــبـر قــلـمه كــان من دم ضــحـايــاه. يـقــولـون ايــضـا ان
موسلـينـي اراد لقلـمه حبـرا بنـفسـجيـا ولكن بـسبب مـزاجه الفـاشي والعـنيف
تـخـلى عـنـه وعـاد الى الـلـون االحـمــر. ال اعـرف لـون حـبـر قــلم الـسـيـد رئـيس
الـوزراء  والــذي اتـمــنى ان يـكــون لـونـه ازرق ولـكن مع الــزرقـة تــكـون هــنـاك
حـمـاسـة من يـقضـي باحلق ويـقـود الـلص والـفاسـد واالرهـابي الى مـصـيره .
فلـقد سئمنا عنف حمرة ثوراتـنا وحروبنا واجلنون   ومع رفض حمرة احلبر
وابـقـاء عواطـفـنـا مـحصـورة عـنـد أحـمر الـشـفـاه والـورد اجلوري نـريـد حـزما
وعليه ان يظهر وصرامـةً وعدال في اللون الذي يسيل في حبـر رئيس الوزراء 
تلون زورين وا في التـوقيع ولونه حلم النـاس في التخلص من الفاسـدين وا
واالرهابـي وهذا مـا نتمـناه في عهـد احلكومـة القادمـة ورئيسـها اجلديد اي

كان ( عباديا او عامريا او مالكيا او ركابيا). 
وذلك ألن قلم رئـيس الوزراء الـعبـادي شح حبـره ويكـاد ينـتهي مع نـهايـة عهد
واليـته الـتي خـطب فيـهـا كثـيـرا واكثـر الـدورات الـرئاسـيـة من حوت مـؤتـمرات
صـحـفـيـة كـانت فـيـهـا احالمه وامـانـيـه ورغـبـاته وحـلـمه بـالـتـغـيـيـر والـقـرارات
الصـارمة يسمـعها الـشعب والناس تـشعر ان احملـاصصة والـكتل كانت تقف
عـائـقـا امام كل مـا يـقـوله رئـيس الـوزراء غيـر ان لـقـلـمه مـهمـا كـان لـونه وقـفة
وصـل وحواضرهـا الى حضن الوطن ته لـداعش واعادته ا مشـهودة هـو هز
وكذلك الـرمادي وبـيجي واحلويـجة واماكن اخـرى. ال نحب احلبـر االحمر وال
تـواقـيـعه . وأظن ان حـبر الـبـنـاء والـتصـحـيح وسـحب الـيد الـذي ابـتـدا بـوزير

ــا الى وزراء الـتــمـوين واحلـرف الــكـهـربــاء وسـيـذهب ر
اء واحلـلم وبقية االشياء. ينبــــــــغي ان يكون لون وا
وهـــــــــو ذاته الــلــــــــون الـذي صــافــــــــي الــنــيــة 
تـوقع به اقالم اهل الـتـظـاهــرات واغـلـبـهم من عـامـة
الــشــعـب والــعــامــة مــنــذ ان خــلــــــقــهــا الــله تــوقع

باالزرق.!

غــالـبـا مـايـردد مـعـظم الــرجـال هـذه اجلـمـلـة عـلى مــسـامع الـنـسـاء " الـنـسـاء
ـرأة? ومتى نـاقـصـات عـقل" كتـبت لك بـإخـتـصـار شديـد كي تـتـذكـر من هي ا

كن أن تصبح ناقصة عقل كما تقول ?! 
رأة ياسيدي:  ا

شاعر المح إنثوية   كائن بشري يستوطن األرض حاله حال الرجل لكن 
ا تأخـذ والتتقاضى أجرا منك أيها الرجل  فمن رقيـقة ونقية  تعطي أكثر 
يـوزع األجــر ولــله احلــمـد لــيس أنت  بل الــواحــد األحـد الــذي اليــنـقص من
رأة التي أجنبتك  تزوجت منك  أجنبت لك  وجعلت منك أجورهم شـيئاً  ا
رجال ذا قــوة ونــفـوذ وهــيــبـة في اجملــتــمع  اســعـدتك بــأســرة لـكي تــكــتـمل

والينقصك شئ وتنعتها بناقصة عقل!! 
إعلم ولـيستكـ فؤادك بإنـها تصبح كـذلك بالفـعل إن حملت مـثلك أو أرتبطت

ثل عقليتك ..
رأة!  أتفاجئ ح أسمع من أحدهم كلمات بذيئة بحق ا

ونـحـن في الـقـرن احلــادي والــــــعـشــرين كـان األجـــــــــدر بــالـرجل ان يـرى
مسـيرة الـنـساء. عـبر الـسـنوات والـقـرون التي مـضت والتـي تلت مـاذا قدمت

رأة ?  ا
وكيف ساندت ووقفت الى جانب الرجل في محنته ? 

وكيف عـاصرت احلروب مـعه وإستطاعـت أن تؤمن الطعـام ألبنائـها ح كان
زوجهـا يذهب الى جـبـهات الـقـتال  أضـافة الى دعـمـها له مـعـنويـا  هذا ولم
يكن دورهـا محصوراً فـي مضمار األسـرة فحسب  بل تعـدى ذلك حتى إننا
سمـعنا وقرأنا كثيرا في كتب التأريخ عن كم هائل من النساء الالتي شاركن
وتـقدم الـطعـام وتعـتني الرجل في الـقتـال  ومنـهن من كانت تـضمـد اجلراح 
ـسيـرة أمهـاتنا بكل شـائبة صـغيـرة كانت أم كـبيـرة  على غرار ذلـك اكملن ا
وجداتـنا وكانوا ومـازلن سندا وصـورة يحتذا بـها  آنذاك كـانت نظرة الرجل
لـلـمـرأة نـظـرة هـامـشـيـة والألـقي الـلـوم عـلى أحـد مـنـهم حـيث زمن اجلـاهـلـيـة
والـعـبـوديـة وقـلـة الـوعي وعـدم الـتـطلـع الـكافـي  لكـن الـيوم نـحـن في عـصور
متـقدمـة  عصر يـسوده الـوعي واإلدراك  عصر مـاتت فيه الـعبـودية وأصبح
لـلــمـرأة شـأن يــضـاهي شــأن الـرجل في اجملــتـمع  فــهي زوجـة وأم ومــربـيـة
أجيـال باإلضـافـة الى أن غالـبيـتـهن عامالت أيـضا  أمـا آن األوان أن توسع

مداركك قليال? 
وأن تكف عن النظرة السطحية التي تنظر بها للمرأة ?

رأة اال مجرد ضلع لكن شيئا ما جعلها تكون كل الوجود . ما ا

رون على األردن وال يعرفون بوجود هذه احملطة التي تعمل منذ  110 سنوات الكثير من الناس 
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احلــدث االبـرز في الــسـاحـة الــعـراقـيــة االن هي الـتــظـاهـرات الــشـعـبــيـة وقـد
واضيع الشائكة اصبـحت الشغل الشاغل حتى طغت وغطت على كـثير من ا
هـمة وعلى رأسها االنتخابات ونتائجـها وتشكيل احلكومة والخ  احلكومة وا
ـا يجري وال يهمها كل ما يحصل لكونها تعلم ان التغيير لن يحصل التهتم 
(على االقل بيد عراقية) وكل مايجري يصب في صاحلها على عكس ما يرى
الكثـيرون ولعـدة اسباب لدرجـة تتصـور فيهـا انها تعـرف متى توقـفها وترجع
رحلة ـا كان عليه بعد ان تمرر ماتريـد وتكمل ما خططت له في هذه ا احلال 
(دائـمـاً مـاكـان الـعـبـادي يـذهب الى الالمـبـاالة في حـل االزمات والـهـروب من
تـعاقبـة في النهـاية تلـجأ عنـدما تقع في مـأزق شديد واحلكـومات ا واجهـة  ا
لعصـا موسى الـتي ماخيـبت ظنهم سـابقـاً وابر التـخدير الـتي الزال مفعـولها

رة وينقلب سحرهم عليهم . سحرياً) ولكن اتمنى ان يخيب ظنهم هذه ا
احلـكـومة كـثـيـراً مـاتـراهن عـلى الـتـيـار الـديـني وتـظن انه عـنـد مـرحـلـة مـعيـنه
نتـفخ وتضع ثقـتها في سيـحتوي كل الـتيارات االخـرى ويبلـعها في كـرشه ا
ا يـسمح الـرموز الـديـنيـة النهـا تعـرف بان لـها قـدسيـة واتبـاعاً ومـناصـرين 
لـهم بـبسط سـيـطـرتـهم علـى النـاس وتـهـدئتـهم ولـكـنـها تـغـفل عن ان لـلـغضب
رياحـاً ان هبت اطفـأت سراج الـعقل والقـلب والعـ الشبـاب اليوم وصل الى
مـرحــلـة لم يــعـد يــرى اي امل ولم يــعـد يــثق بــأي احـد (وهــذا ذاته انـتــصـار
لـلـحـكـومـة النـها عـرفـت كـيف تـشـتت الـشـعب فال قـيـادة مـوحـدة لـلـتـظـاهرات
جتــمـعـهـم عـلى كـلــمـة واحـدة ولــيس هـنــاك هـدف واضح يـجــتـمع عــلـيه الـكل
والشعـارات ضبابية) ومطالبهم في اغـلبها غير قابلة لـلتحقيق وهذا ما يجعل
ـكن لـلحـكـومـة ان توفـر فـرص عمـل للـجـميع وال مـوقف احلـكـومة اقـوى فال 

كهرباء وال ماء وال خدمات خالل ايام معدودة .
ـرض قـد تـمـكن من كل اجلـسـد فـعـلى والن وعـودهـا لم تـعـد جتـدي نــفـعـاً وا
الشـباب ان يـوحدوا مـطالـبهم في شـيئـ فقط وهـو اخراج الفـاسدين ووضع
خطط حـقيقية ومعـلنة لتوفـير اخلدمات الن اخراج الـفاسدين هو اول خطوات
النـجاح بل افضلـها واهمها عـلى االطالق (تنظيف اجلـرح مقدم على عالجه)
طالب وعلى احلكـومة ان تستجيب وان تسعـى للتهدئة وتضع خطـطاً لتنفيذ ا
ا بشـكل عاجل وحـقيـقي من خالل االتـفاق مع دول اجلـوار لتـزويد الـعراق 

يـحـتــاجه من طـاقـة كــهـربـائـيــة لـتـجــاوز هـذا الـصـيف
واالتفـاق لـنـصب مـحـطات لالعـوام الـقـادمـة ونصب
ياه ووضع جدول محـطات مؤقـته ومتنقـلة لتـحليـة ا
غـيــر مـعـلـن الخـراج الـفــاسـدين من اجــهـزة الـدولـة

تباعاً وبدءاً بالرؤوس الكبيرة.
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دوسلدورف

ــتــوفــرة. وقـد أعــدت دراســة جـدوى ا
لـلوقوف عـلى ما إذا كانت سـكة حديد
دينت ستساعد احلـجاز ب هات ا
ــواصالت.وتــركــز فـي حل مــشــكــلــة ا
زيد خـطة طـموحة أخـرى على جـلب ا
من الـنـاس لـلـوقوف عـلى تـاريخ سـكة
حـــديــد احلــجـــاز. ويــقــول نـــالــشــيك:
رون على األردن "الـكثـير من النـاس 
وال يــعــرفــون بــوجــود هــذه احملــطــة
وأنــهـا تـعــمل مـنـذ  110ســنـوات. أنـا
أعـــــمـل عــــلـى وضع احملـــــطـــــة عـــــلى

اخلارطة السياحية لألردن".
Íb¹bŠ jš

وأحــد األهــداف يــتـــمــثل في إدراج ذلك
اخلط احلـديدي ضمن قـائمـة اليونـسكو
لـلمواقع األثـرية فـقد تقـدمت السـعودية
بـطلب بـهـذا اخلصـوص عام ) 2015 لم
تقم السعودية بإحياء اخلط الستخدامه
ـواصــــــالت كـمـا فـعل األردن لـكن في ا
يـوجـد بـهـا مـتـحـــــــف صـغـيـر وتـعـتـبر
اخلـط احلــــــــديــــــــدي من تــــــــراثــــــــهــــــــا
.ويـجــري في عـمـان بــنـاء مـتـحف أيـضـاً
جـديد فـي احملطـة وهـو عبـارة عن بـناء
مــعــاصــر مـســاحــته  3000مــتــر مــربع
ويـتوقع االنـتهـاء من تشـييـده في نهـاية
 .2018وفي إشــارة حتــمل الــكــثـيــر من
ـتـحف من هـيـئة الـرمـزية يـتم تـمـويل ا
الـتنـمـيـة التـركـيـة (تيـكـا).ويـبدو أنه من
الـصـعب تـخـيل وقت يـعـود فـيه الـقـطـار
ــــســــافــــرين من ســــوريــــا إلى لـــنــــقـل ا
ـا بـقي تـراث سـكة الـسـعـوديـة. لـكن طـا
حـديد احلجاز حياً ومـعترفاً به سيظل

. األمل واإلمكانية قائم

ـســؤولـيـة الــتـواصل االجــتـمـاعي حتــمل ا
ــواجـهـة "هــذا الـوبـاء الـصــحي في اجلـيل

القادم".
ÂUð n uð

ستعدين للتوقف التام? ماذا يفعل غير ا
ــا يـكــون الــتـوقف الــتــام عن اسـتــخـدام ر
وســائل الــتـواصل االجــتـمــاعي أمـرا شــاقـا
بــالــنـســبــة لــلـبــعض. لــكن احلــمــلــة قـدمت
اقــتــراحـات أخــرى لــلــحـد من هــذا الــعـادة

مـنـهـا:أخـذ قـسط من الـراحـة مـن اسـتـخدام
وســائل الــتــواصل االجـتــمــاعي في جــمـيع

ناسبات االجتماعية ا
نـصـات االجـتـماعـيـة بـعد عـدم اسـتـخـدام ا

الساعة  6مساءً
عـدم مـتـابـعـة احلـسـابـات الـشـخـصـية عـلى
درسة أو مـواقع التواصل االجتـماعي في ا
في الــعــمالالمــتــنـاع عن اســتــخــدام مـواقع

التواصل االجتماعي في غرفة النوم
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األخـيرة في شهـر يناير كـانون الثاني
ألـقى مجهـولون قنابل مـولوتوف على
نطـقة دون أن يخلف ذلك أي مـعبد بـا

خسائر بشرية.
وفـي وسط احلــــارة الــــكـــــبــــرى تــــقع
مـدرسة يـهوديـة يرتـادها حوالي 150
طـفال حـيث يتـلـقون تـعالـيم الـيهـودية
ـدرسـة بــعـدمــا يـنــهـون دراســتـهم بــا
. رغم سـلم الـعمـوميـة مع أقرانـهم ا
الـعـدد الضـيـئل لـليـهـود في تونس إال
أنـهم يتـميـزون بنـشاطـهم االقـتصادي
الـالفت حــيث يــنــشـط عــدد مــنــهم في
قــطــاع الــســيــاحــة ووكــاالت األســفـار

طاعم وصناعة احللي. وا
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ـديـنة الـعـتيـقـة بجـربة  وأنت تـدخل ا
الـــتي تـــعــرف أيـــضــا بـــاسم جـــزيــرة
ـكـنـك إال أن تـتـوقـف عـنـد األحـالم ال 
مـــقـــيـــصص الـــشـــبـــاح ذلك اخلـــيــاط
الـيهودي الذي يشتغل هناك منذ نحو
أربـــعـــة عـــقــود فـي خــيـــاطـــة اجلـــبــة
الــتـقـلــيـديـة لــلـمــسـلـمــ وهي لـبـاس
ناسبـات الدينية يـرتديه الرجال فـي ا
واألعـراس. يقول اخليـاط اليهودي إن
ـســلــمــ ويــحــبـون كل زبــائــنه مـن ا
ـهـنـته.ويجـاور مـحل الـشـباح اتـقـانه 
لـكه مـسـلم حـيث مـحال بـيع احلـلـي 
ـــزاح بــــشــــكل يــــتــــبــــادل االثــــنــــان ا
مــســتــمــر.يــقــول الــشــبــاح مــتــحــدثـا
ة لرويترز من وراء آلة اخلياطة القد
”نـحن أخوة وجيران منذ عقود. نحن
دينة العتيقة أغلب تونسيون.“وفي ا

جتــــــار احلــــــلـي هـم من الــــــيــــــهــــــود
ويـشـتـهـرون بـاتقـانـهم لـلـحـرفـة حيث
يــتــدفق عــلــيــهم زبــائــنــهم مـن يــهـود
ومــسـلــمـ وســيـاح.في مــتـجــر حـلي
ـلـكه الـشـاب الـيـهـودي سـيون داعي
تـــقف امـــرأة مــســـلــمـــة تــلـــبس الــزي
التقليدي التونسي وهي تدفع ثمن ما
اقـتنته من حلي.وتقـول يامنة بوزيري
لــرويــتــرز ”أنــا تــعــودت مـن ســنـوات
ــتــجــر طــويـــلــة أن أقــتــني مـن هــذا ا
احلــلي ألن ال ثـقـة لي إال في سـيـون.“
نــشـاط يـهــود جـربــة ال يـقـتــصـر عـلى
صـناعة احللي التي اشتهروا بها منذ
عـقـود من الـزمن ولكـنه يـشمل الـعـديد

من القطاعات األخرى.
وغــيــر بـــعــيــد عن ســوق احلــلي يــقع
ديـنة العتيقة مـطعم يهودي في قلب ا
عـــلى واجـــهـــته الفـــتــة حتـــمل اســـمه

باللغة العربية والعبرية.
لكه هارون حداد يكتظ ـطعم الذي  ا
مـنذ الـساعـة منتـصف النـهار بـزبائنه
سـلـم حـيث يـقدم أكالت الـيـهـود وا
شـهيـة يقـبل علـيهـا أغلب جتار وزوار
ــنـطــقــة.ويـقــول الـطــبــاخ الـيــهـودي ا
دينة الـعتيقة جـبرئيـال يعيش ”فـي ا
هـناك عديـد اليهـود.. نقدم لـهم أطباقا
تـتالءم مـع تـعـالـيم الـيـهـوديـة وأيـضا
نـــعــد أطــبـــاقــا تـــقــلـــيــديـــة يــحـــبــهــا
ــسـلــمـون..لــكن حـقــيـقــة هـذه كــلـهـا ا
تـفاصيل لم نعد ننـتبه إليها في جربة
ومـا يـهمـني أنا شـخـصيـا أن جتارتي

مربحة وجتد رواجا.“

ـكـان.. هم جــيـدة بـكل من يــزور هـذا ا
يـحبـوني وأنا أحـبهم واشـتغل بـتفان
ـعــبـد فـي أحـسن حــلـة.“ كـي يـكــون ا
سـلمـون والسـياسـيون رجـال الـدين ا
الـتونـسيون بـدءا من رئيس احلـكومة
وصـــوال إلى مـــفـــتي اجلــمـــهـــوريــة ال
يـفـوتـون الـفـرصـة لـلـتـوجه إلى جـربة
لــــلـــتــــســـويـق لـــصــــورة الـــتــــســـامح
والــتــعــايش بــ األديــان. الــتـونــسي
حـسن الـشـلغـومي إمـام جـامع باريس
الـذي جاء خـصيصـا لزيارة احـتفاالت
الــغــريـبــة قـال لــرويــتـرز بــيــنـمــا كـان
يــصــافح حــاخــامــا جـاء مـن اسـرئــيل
لـلمشاركة في االحتفاالت ”جـربة فعال
سلم وذج حقيقي للتعايش ب ا
والـيهود.. هـذه اجلزيرة الـهادئة التي
حتتضن يهودها ومسلميها بانسجام
تـعـطي رسـالـة لـلـعـالم بـأنـنـا يـجب أن
نــتـرك الـبــغـضـاء والـعــداء وأن نـتـجه
لــلـحـوار فـورا  .“ويــضـيف ”انــظـروا
كــــيف تــــركت كـــوريــــا الـــشــــمـــالــــيـــة
واجلـنوبـية سـنوات الـعداء والـصراع
جـانـبـا واجتـهـتـا لـلـحـوار .“ويـعـيش
أغـــلب الــيــهــود فـي احلــارة الــكــبــرى
بـــجــزيــرة جـــربــة في بـــيــوت حتــاذي
ـــســلــمــ ويـــتــبــادلــون جــيـــرانــهم ا
ــنــاســبـات الــزيــارات والــهـدايــا في ا

الدينية واألعراس أيضا. 
ـراقبة ورغـم التعـايش الهاد إال أن ا
األمــنـيــة لـلـمــنـطــقـة مـســتـمــرة هـنـاك
ـتــشـددين لــتـفــادي أي هـجـمــات من ا
.وخالل االحـــتـــجـــاجــات اإلسـالمــيـــ

الـتـسـامح والـتـعـايش بـ األديان في
مـنـتجع جـربة الـسيـاحي الذي يـعيش
فــــيـه نــــحـــو  1200يـــهـــودي من بــ
حــوالي  2000يــعــيــشــون في تــونس
ويـنـتـشـرون بـ جـربـة ومـديـنـة حـلق
الـــوادي وحي الفـــيــات بـــالــعـــاصــمــة

تونس.
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وتــقـول الـطـبــيـبـة الــنـفـسـيــة الـشـابـة
ـشـاركـة ســيـرين لـرويـتـرز ”أنــا هـنـا 
الــطـقــوس مع أصـدقــائي الـيــهـود في
تــونـس اجلــديــدة. تــونس الــتــســامح

عتقد. صحيح كل والتعايش وحرية ا
واحـد مـنا له ديـنه لـكن لديـنـا العـديد
شتركة جتمعنا من بينها من النقاط ا

الوطن واحلب والسالم.“
ورغم أن يـهود جربة تعـرضوا لضربة
قـــويــة في عــام  2002عـــنــدمــا هــاجم
متشدد إسالمي يقود شاحنة صهريج
لـنـقل الـغـاز معـبـد الـغريـبـة حـيث قتل
 19سـائـحـا هـناك إال أنـهم يـعـيـشون
بـانسـجام في اجملتـمع وال تكاد تـشعر

بأي فرق بينهم وب مسلمي جربة.
وهـاجـر حـوالي  100ألـف يهـودي من
تــــــونـس إلـى إســــــرائــــــيل وأوروبــــــا
ـــاضي بـــســـبب مـــنـــتـــصف الـــقـــرن ا
اخلــوف من االنـتــقـام وأيـضــا بـسـبب
الـفقر. ورغم أن عدد يهود تونس قليل
فــان عــيـشــهم بــانــسـجــام بــعــيـدا عن
الـعزلـة يعـتبر قـصة تـعايش نادرة في
الـعـالم الـعـربي. مـعـبـد الـغـريـبـة الذي
كـان ال يثـير لدى كـثيـر من التونـسي
إال ذكـرى هجوم دموي قُـتل فيه سياح
يـــهـــود فـي الـــعــام  2002أصــــبح في
الــســنـوات األخــيـرة رمــزا لــلـتــسـامح
ـــــســـــلـــــمـــــ والـــــتـــــعـــــايـش بـــــ ا
والــيـهـود.عــنـدمــا تـطـأ قــدمـاك مــعـبـد
الـغـريـبـة الـيـهودي يـسـتـقـبـلك الـشاب
ــســلم مـكــرم الــقـعــقـاع بــابــتـســامـة ا
عــريـضــة ويـقــدم غـطــاء الـرأس لـزوار
ـعبد الـيهودي ـعبد.  مـكرم حارس ا ا
الـذي يشـتغل هنـاك منذ سـبع سنوات
يـــقـــول ”هـــذا شــــغـــلي ومـــورد رزقي
ــهم أن عالقــتي والــديـن لــله وحــده..ا
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ــســلــمـــة ســيــرين  حتـــمل الــشــابـــة ا
شــمـوعـا في يـديـهـا وتــكـتب أمـانـيـهـا
عــلى بـيــضـة بــيـنــمـا تـرافـق أصـدقـاء
يـــهــودا داخل كـــنــيـس الــغــريـــبــة في
جـزيـرة جـربـة الـتـونسـيـة لـتـقـاسـمهم

بعضا من طقوسهم الدينية.
سـيـرين بن سعـيـد واحدة من عـشرات
ن أصـبـحـوا يـتـوجـهـون ـسـلـمـ  ا
ـشـاركة الـيـهـود احـتـفـاالتهم سـنـويـا 
الـــديــنـــيــة في أقـــدم مــعـــبــد يـــهــودي
بـــافـــريـــقـــيــا فـي إشـــارة قــويـــة عـــلى

fOM∫ امرأتان مسلمتان تتحدثان إلى رجل يهودي في كنيس الغريبة في جزيرة جربة


