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السامريون 
والقضية 

الفلسطينية

زيد الفضيل

أقر الكيان اإلسرائيلي صبيحة يوم الجمعة الفائت 
وقـف إطـاق النـار مـن جانـب واحـد، فخرجت 
الجموع الغفيرة في كل القرى والمدن الفلسطينية 
مستبشـرة فرحـة كمـا أبانتـه شاشـات التلفزة 
العربية والعالمية؛ فرحة بانتصار الدم واإلرادة على 
العربدة والجبروت الصهيوني، ومستبشرة بانتصار 
الصمـود والوحـدة بيـن كل الفلسـطينيين علـى 
مختلف مشاربهم وتياراتهم وطوائفهم الدينية بل 
وجنسـياتهم المتعـددة، حتى أولئك النـشء الذين 
ولدوا في دولة إسـرائيل وحملوا جنسـيتها بحكم 
احتال أرضهم فـي حرب 48م، لم يقفوا محايدين 
في هذه المـرة، بل كانوا مؤيديـن ألهلهم في غزة 
والضفة، ومناصرين لكل مظاهر الصمود والوحدة 
أمـام الصلـف والعربدة اليهوديـة التي جمعت بين 
االحتال والنازية العرقيـة والعنصرية االجتماعية 

واالعتداء الوحشـي على المدنيين.
كان هـذا االنتصار بسـبب إعـادة االعتبار للقضية 
الفلسـطينية التي تم حرف مسارها بقصد وبغيره 
خال عقود هيمنة اإلسـام السياسـي على ثقافة 
ووعـي المجتمـع العربي بوجه خـاص، في حينه 
شـعر اآلخـرون من غيـر اإلسـامويين ناهيك عن 
العرب المسـيحيين بأنهم غيـر معنيين بالقضية، 
وكان ذلـك مدخـا اسـتفاد منـه اليهـود وعملـوا 
بأجهزتهـم ورجالهـم علـى تعميقه فـي وجداننا 
القومي بوجه خاص. على أن ذلك سرعان ما انهار 
في هـذه المواجهـة العاصفة، فـكان الجميع يدا 
واحدة، مسـلمهم ومسيحيهم، يمينهم ويسارهم، 
شبابهم وشـيبانهم، رجالهم ونسائهم، ويقف من 
ورائهـم األحـرار فـي كل العالـم، الذيـن يرفضون 

الظلم أيـا كان مصدره. 
في هذا السـياق أذكر أني كتبت مرارا وتكرارا حول 

أهمية إعـادة القضية الفلسـطينية إلى مسـارها 
اإلنساني الصحيح ومن ذلك ما نشرته عام 2013م 
فـي الزميلة )جريـدة المدينة( بعنوان »فلسـطين 
إشـكال الهوية والحضـور«، حيث بينـت خطورة 
تحويل القضية الفلسـطينية من قضية إنسـانية 
عامـة يهتـم بمتابعتهـا كافـة شـرائح المجتمع 
وأطيافـه الدينيـة والفكرية، إلى قضية إسـامية 
خاصـة ال يأبه بتطورها سـوى جانـب معين من 
مجتمعها، وكان من جراء ذلك أن تمكن اإلسرائيلي 
من تفكيك المنظومة الفلسطينية وتشتيت وعيها 
أوال وقدراتهـا بالنتيجة، وهي غاية ما يسـعى إليه 
الكيان اليهودي على مدار سنوات وجوده في أرض 
فلسـطين المحتلة، وفي محيطنـا العربي، ذلك أن 
قوتهـم مـن ضعفنـا وتهميـش وعينـا وتشـتيت 

قدراتنا.
لقد ارتبط النضال الفلسـطيني ومقاومة المحتل 
الصهيونـي بالتيـارات القومية )يمينيـة كانت أم 
يسـارا(، فهـي من ضحـى أفرادهـا ذكـورا وإناثا 
في سـبيل مقاومة ومواجهة سياسـات االحتال 
الصهيونـي البغيـض، وكانت في حينـه تفت في 
عضـد الكيـان الغاصـب، بـل وتؤثر فـي خلفيات 
المجتمعـات األوروبية الداعمة للكيان الصهيوني، 
باعتبار أنهـا جماعات مناهضة لقـوى االحتال، 
ليس بسـبب خلفيته الدينية، وإنما بسـبب ظلمه 

وتعديـه ومخالفته للقوانيـن الدولية. 
علـى أن ذلك قـد تغير مع انحراف مسـيرة النضال 
ببـروز تيـارات اإلسـام السياسـي التـي تزعمت 
الخطـاب خال العقود السـالفة، ليتحـول الصراع 
عـن مضمونـه المدنـي الحقوقـي اإلنسـاني إلى 
مضمـون آخر يمكـن أن يفزع القـوى المدنية في 
العالـم، ال سـيما مع تنامـي الخطـاب الراديكالي 

بنكهته اإلساموية الذي حصر قضية فلسطين في 
تحرير المسـجد األقصى بمعزل عـن كنائس بيت 
لحم وفلسـطين، وبمعزل عن اإلنسان الفلسطيني 
أو سـامريا  أو درزيـا  أم مسـيحيا  مسـلما كان 

إسرائيليا. 
أشـير ختاما إلى أن السـامريين السـاكنين بجبل 
جرزيـم بنابلـس هـم الممثلـون الوحيـدون لبني 
إسرائيل نسبا ودينا، وليسوا مثل باقي اليهود الذين 
تفرقوا في األرض، ودخل فيهم الشذاذ من كل عرق 
ولون، وانحرفوا عن عقيدتهم التوراتية الصحيحة، 
ثـم أريد لهم أن يتجمعوا )أشـكنازا وسـيفراديم(، 
وبإرادة سياسـية استعمارية، ليحتلوا أرضا ليست 
لهـم، ويقتلـوا شـعبا ال ينتمون إليه مـن قريب أو 
بعيد؛ بعكس السامريين المنتمين ذرية ودينا لبني 
إسرائيل، الذين لم يغادروا أرضهم منذ األزل، وآمنوا 
بانتمائهـم الوطنـي لفلسـطين، وباللغـة العربية 
لسـانا لهم عـاوة على اللغـة العبرية، كمـا ارتكز 
دينهم على خمسـة أركان أساسية وهي: وحدانية 
اللـه الواحد األحد، ونبوءة موسـى بن عمران كليم 
الله ورسـوله، واإليمـان بالتـوراة المقتصرة على 
أسفار موسـى الخمسـة وهي: التكوين والخروج 
والاوييـن والعـدد والتثنية، وقدسـية جبل جرزيم 
قبلة السـامريين، واليوم اآلخر وهو يوم الحسـاب 

والعقاب. 
والسـؤال: هـل مـن سـبيل إلـى إكمـال تصحيح 
المسـار أوال؟ وإعادة تصحيح الخارطة التاريخية 
والمعرفية لبني إسـرائيل وفق مـا يجب أن يكون، 
ال مـا يريـده يهـود الخزر مـن األشـكناز وغيرهم 
المنتحلين هوية ليسـت لهم عبر التاريخ؟ سـؤال 
أرجـو أن نجيب عليـه عبر مؤسسـاتنا المعرفية، 
ومراكز الدراسات المتخصصة إن كان لها وجود!؟

@ahmad_helali

منابع الحقد 
عىل عرب 

الجزيرة!

أحمد الهاللي

منـذ مدة ليسـت بالقصيـرة وآذاننا تؤذيهـا أفواه 
بعضها عربية وبعضها عربها أسـافنا، لن تكون 
كلمات شـربل وهبة آخرها، فهي ثقافة رسختها 
فـي أفهامهـم مؤثـرات شـتى، يخبئونهـا وقـت 
احتياجهـم، وتفضحهـا المواقف، فليـس االتهام 
بالبداوة والتخلف عن ركـب المدنية التي يدعونها 
إال جانبـا من جوانب هـذه القضية، أما مظاهرها 
فكثيـرة جدا، ويكفـي هنا أن نسـتعرض )منابع 
الحقـد( المؤثـرات الرئيسـة التي تذكـي كل هذه 

البذاءات والمواقـف الظالمة.
عملـت القوميـة العربيـة عملها في نفـخ الذات، 
خاصة بعد الخـاف بين الملك فيصل وعبدالناصر 
يرحمهمـا الله، فقد كان األخير يأنف أن تكون في 
المنطقة شـخصية تتفوق أو تساوي شخصيته، 
وبدأ بما يسـميها األمير تركـي الفيصل )اللكمات 
اإلعاميـة( ضـد المملكـة وضد الملك شـخصيا، 
وحـاول زعزعـة اسـتقرار المملكة عبـر أكثر من 
طريقـة، والملك متمسـك بفضيلة الصبـر، وبعد 
ذلك دأبـت أدبيات القوميين تجتر مقوالت )البداوة 
والتخلف والرجعية والناقة والخيمة وما يشبهها( 

بمناسـبة وبغير مناسبة.
ومن جهـة أخرى، قام النظـام الخميني في إيران 
عام 1979م، فعمد إلى إحياء الفكر الشعوبي وكل 
مـا أفرزه سـقوط الدولة الساسـانية بعـد الفتح 
اإلسامي، واستمر يذكي هذا الخطاب في مناطق 
نفـوذه المذهبي، كل ذلك للتفريق بين )عرب الماء 
وعرب الصحراء( كما يسـميهم د.سعد الصويان، 

فاستعرت المقوالت المتعالية لبعض عرب الشمال 
حتى أن بعضهم طالب العرب بدفع تعويضات عن 

الفتوحات اإلسامية منذ 1400 سنة.
ومن ناحية أخرى، استقبلت المملكة والخليج آالف 
العوائل اإلخوانية الطريدة من اضطهاد الناصريين 
والبعثييـن، فآوتهم وأكرمتهم، وحين تبينت خطر 
مشروعهم ضد من أكرمهم ومن خالفهم، اتخذت 
مواقـف لتحييـد مشـروعهم السياسـي المرعب، 
فقابلـوا اإلحسـان بإسـاءاتهم التـي ال آخـر لها، 
وامتـأت أدبياتهم وفتاواهـم وتنظيراتهم بكل ما 
يسـيء لنا، فانضافوا إلى الخمينيين والناصريين 
والحسـدة، ومثلهم أيضا إرهابيو القاعدة وداعش 
حيـن تصدى لهم الخليجيون بكفاءة عالية حيدت 

خطرهم.
أضـف إلى ذلك أن دول الخليـج العربي أكرمها الله 
بأهم منابع النفط في العالم، فاعتمل الحسـد في 
نفـوس كثيرين؛ فهم يرون أنهم أحق بها لفضلهم 
ولتحضرهم وثوريتهم كما عبر هيكل، وقد عميت 
أبصـار بعضهم عن نفـط العراق وليبيـا الضخم، 
وبكميات أقـل في غيرها، ومع ذلـك كان نفطهم 
وباال عليهم، وقد رزحوا تحت نير حكومات ثورية 
قمعية، لم تحافظ على مكتسـباتهم االقتصادية، 
ولـم يفلح تحضرهـم المزعوم وال ادعـاء التفوق 
الثقافي في رأب الصدوع التي مزقت مجتمعاتهم 
وجعلتهم فرائس سهلة للفرس واألتراك وغيرهم، 
وفـوق ذلك يعلقون فشـلهم وضعفهـم على دول 

الخليج.

ليـس جديـدا حديث شـربل، وال زيـدان وال هيكل 
الكثيـر مـن  وال قبانـي وال غنيـم وال غيرهـم 
مشـاهير ومغمورين، ومن سياسـيين ومثقفين 
وإعامييـن ورجال دين، فجهلهـم بجزيرة العرب 
وتقوقعهـم فـي محاريب عبدالناصـر والخميني 
واإلخـوان والدواعش، هو المسـؤول عن تخلفهم 
ورجعيتهـم، فلم يروا حتى أن دول الخليج العربي 
فتحت أبوابها السـتيعاب العاطلين مـن أبنائهم، 
وهـذه مأثـرة صغيرة في حسـابات المآثـر التي 
خصتهـم بها، وهـي القديرة على االسـتقدام من 
دول أخرى، فكما استغنت عنهم منذ السبعينيات 
بابتعاث أبنائها إلى الغرب وآسيا، فهي قادرة على 
االستغناء عن الكوادر العربية )ضعيفة التأهيل(، 
لكن أصالة عرب الجزيرة تمنعهم عن اتخاذ هكذا 

قرار.
هـا هـي السـعودية تتلقـى صواريـخ الحوثيين 
وعلـى أراضيها مايين اليمنييـن، وتتلقى بذاءات 
ومخدرات وشـتائم وطعنات عرب الشمال وعلى 
أراضيهـا مايين من أبنائهـم، وغيرهم وغيرهم، 
فمـاذا يمنعهـا من اتخـاذ إجـراءات قاسـية ردا 
على ما تلقاه غيـر إيمانها بأنها العمق الحقيقي 
للعرب والمسلمين، واعتدادها بذاتها المترفعة عن 
نقائصهم ودونيتهم، ورغـم ذلك فللحلم وللصبر 
حدود، فكما تألم فاحو لبنان، ربما يألم كثيرون، 
فاتقوا غضب من أحسـن إليكم أيهـا الناصريون 
والخمينيون واإلخوانيـون واإلرهابيون والجوعى 

والفاشلون!

الممشـى هـو ممـر أو طريـق مرصوف 
للمرور يصل طولـه إلى أكثر من كيلومتر 
لممارسـة  أو  للتنـزه  ويخصـص عـادة 
رياضة المشـي. وفي اللغـة العربية يقال 
ى الشـخص وغيره: مشى في مهلة،  تمشَّ
جـال ابتغـاء النزهـة، تنـزه سـيرا علـى 
ـى الدواء في  األقـدام. ومن ذلك يقال تمشَّ
جسمه: أي سرى مفعوله )معجم المعاني 
الجامع(. وقد يتضمن الممشى تجهيزات 
وكـراس  للجـري،  كمضمـار  خاصـة 
للجلـوس، وألعـاب رياضية، ومسـاحات 
خضراء بل وحتى ألعاب لأطفال. واألصل 
أن يقام الممشـى بجوار أو ضمن منطقة 
مخصصة للتنزه مثـل األودية أو األنهار أو 
القنوات المائيـة أو المطات الطبيعية، أو 
كجـزء مـن الواجهة البحريـة أو الحديقة 

العامة.
تعكف العديد مـن إدارات المدن والبلديات 
علـى تطوير وتأهيل المحاور الشـريطية 
على طـول امتداد الخدمـات الحكومية أو 
الفراغات الضائعة وحتى الجزر الوسطية 
بيـن الطـرق العامـة ورصفهـا وزراعـة 
األشـجار حولها وتركيـب أعمـدة اإلنارة 
المخصصـة للمشـاة وتزويدهـا ببعـض 
الخدمـات لتتحـول فـي نهايـة المطاف 
إلى ممشـى عام. ومع ذلـك، تبقى عملية 
اختيـار المواقـع المناسـبة للتأهيـل أمر 
حاسـم في نجـاح مثـل تلك المشـاريع. 
ولعلي أسـتذكر في هذا السـياق الممشى 
الشـهير في مدينة الريـاض والواقع على 

طريـق الملك عبداللـه والـذي كان يعرف 
يعـج  الحوامـل وكان  بممشـى  سـابقا 
بالمشـاة حتى قبل تأهيلـه، وهو ما يؤكد 
أهميـة تلمـس احتياجـات المجتمع قبل 
الشـروع في عمليات التطويـر العمراني. 
علـى أي حال وبعيدا عـن ذلك كله، أرى أن 
ظاهرة االهتمام بتطوير مسارات المشاة 
العامة وإن كانـت عما إيجابيا يحاول أن 
يستوعب شـغف المجتمع نحو ممارسة 
رياضة المشي؛ إال أنها ال تعكس االحتياج 
الجوهري المتأصل في األحياء السـكنية، 
والتـي مـن األجـدر أن ينطلـق منهـا هذا 
االهتمام ليكون المشـي جـزءا من ثقافة 
المجتمـع اليوميـة. إن المتتبع الحصيف 
لواقـع معظـم أحيائنـا السـكنية يجدها 
تفتقر إلـى أدنـى اهتمام بالمشـاة. هذه 
األحياء السـكنية ال تحتوي على ساحات، 
وميادين عامة، وماعب أطفال؛ بل وحتى 
أرصفة صالحة للمشـي. ويغلب على هذه 
األحياء السـكنية المسـاحات اإلسـفلتية 
والشوارع التي تصل عروضها إلى أكثر من 
20 مترا لتشـكل عبئا إضافيا على إدارات 
المدن فـي الصيانة والتأهيـل؛ ناهيك عن 
االنبعاث الحراري الشديد الصادر من هذه 
المسـاحات اإلسـفلتية. وعلـى الرغم من 
كون هذه الشـوارع المحلية ال تسـتوعب 
كثافـات مرورية عاليـة إال أنها واسـعة، 
وهو مـا يزيد من سـرعة المركبات داخل 
هـذه األحياء، وفي النهايـة تبتكر الحلول 
الخاقة بالمطبات الصناعية التي أصبحت 
بمثابة صناعة مشـكلة لحل قضية أزلية 

انتظارها! طال 
ومن باب أولـى أن ينصب االهتمام بتأهيل 
األحياء السـكنية وتعزيز قابليتها للتحول 
لخدمـة المشـاة؛ وعندئذ تنتفـي الحاجة 
إلـى تطويـر ميادين عامة للمشـاة يشـد 
لها الرحـال! ولسـت أرى أن تأهيل األحياء 
السـكنية الحاليـة معضلة كبـرى لدرجة 
تسـتلزم أن يتم تجاهلها لتطوير ممشـى 
خارج نطاقها. إن تأهيل األحياء السـكنية 
يمكـن أن يبـدأ بتطويـر منظومة مشـي 
تعـزز االتصاليـة بيـن خدمـات الحي من 
خـال التحويـل الجزئي لبعض الشـوارع 
التي تختـرق المجاورات السـكنية أو تلك 
الشـوارع ذات العـروض الواسـعة وغيـر 
المسـتغلة إلى مسـارات مشـاة رئيسـة 
تتفـرع منهـا أرصفـة مشـاة تتصل مع 
الخدمـات الرئيسـة فـي الحي السـكني 
كالمسـاجد والمدارس والمراكز الصحية. 
كمـا يمكن إقفـال بعض مداخـل األحياء 
السـكنية الفرعية وتحويل شـوارعها إلى 
ممـرات مرصوفـة للمشـاة، ومسـارات 
للدراجات، واسـتغال بعض المسـاحات 
االسـفلتية الضائعـة كسـاحات عامـة، 
عندها يكون المشـي ثقافـة متأصلة في 

الحي السـكني.

الممشى 
صناعة مشكلة 
أم حل لقضية!

وليد الزامل

@waleed_zm كنت أرجو أن كل ما نكتبه من آراء وماحظات 
عن الجامعات والشـؤون األكاديمية يتمحور 
حـول نجاحات واقعيـة وإنجـازات حقيقية 
تحققهـا الجامعـات المحليـة، كأن تكـون 
ماحظاتنـا إشـادات بمـا تحقـق وأنجـز أو 
ثناءات على أداء ومستوى القيادات األكاديمية 
أو أنها على األكثر تكون اسـتدراكات بسيطة 
وتعديات خفيفة لما وقع سـهوا أو غاب عن 
الظهور الشـتغال مكانه بحركـة نجاح آخر، 
ولكن -لسـوء الطالع- ال هـذه وال تلك، فأكثر 
مقاالتنـا إن لـم تكـن كلها كانـت ماحظات 
حرجة ودقيقة، وتكشـف لنـا واقعا مزيفا، ال 
يشـبه أحامنا وال طموحاتنـا، وتضعنا أمام 
أخطاء كارثية وقعت فيها اإلدارات الجامعية.
وكنـت أتوقـع أن تأتينـا ردات فعـل إيجابية 
وسـريعة حيال مـا نكتبه مـن ماحظات أو 
نعرضـه مـن مقترحـات، أو على أقـل تقدير 
العمـل -ولـو عـن بعـد- علـى التحقـق من 
عقانية النقد ومصداقية الماحظة وشفافية 
الطـرح، صحيح أن الجهـات التي كنا نعنيها 
بالنقـد كانت تصاب بالخـوف والقلق والتوتر 
رغـم محاوالتهـا التظاهـر بعكـس ذلك، مع 
العلـم أن ظهور مثـل هذه األعـراض لم يكن 
هدفا مباشـرا لنـا، لكنها با أدنى شـك تظل 
نتائـج جانبيـة تكشـف حالـة مـن الضعف 
والقصور تكتنف اإلدارات األكاديمية بمختلف 

أطيافهـا وميوالتها.
أسوأ اإلدارات الجامعية تلك التي ال تتفاعل مع 
اإلعـام وال تتجاوب مع اإلعاميين، وال تتقبل 
الحوار الحر، وتتضايق من النقاش المفتوح، 
وال يربطها باإلعام إال حسـاباتها الرسـمية 
على وسائل التواصل االجتماعي أو ما يفرض 

عليهـا بشـكل رسـمي، مثـل هـذه اإلدارات 
-أيهـا السـادة والسـيدات- ال تبنـي للصالح 
العـام، وال يعتمـد عليهـا فـي تحقيـق روئ 
الدولـة وطموحات القيادة وآمال األكاديميين 

وتطلعاتهم.
كنـت أظـن أننا فـي عصـر التقنيـة الرقمية 
وثورة وسـائل التواصل االجتماعـي الحديثة 
قـد تخلصنا من تلـك الصـورة النمطية لذلك 
الموظـف الكسـول المهمل الـذي يرن جرس 
الهاتـف بجانبه وأمام عينيه، وهو في مكتبه 
يدخن السـيجار وال يبالي بالرد عليه أو يأتيه 
مراجـع أضنـاه تعـب التجـوال بيـن مكاتب 
الموظفيـن فيقول مصرفا إيـاه تلك المقولة 
الشـهيرة »راجعنـا بكـرة«، إال أن الواقع غير 
ما نظـن، فعلى سـبيل المثال: اتصلـت )أنا( 
بمكتب رئيس إحدى الجامعات أستفسر منه 
عـن موضوع مـا، فلم أجد موظفـا واحدا قد 
شرف نفسـه بفضيلة الرد على استفساري، 
فاتصلـت عدة مـرات وفي أوقـات متفاوتات 
ولكن دون جدوى! لأسف مثل هذه الكائنات 

المسـخ لم تنقرض مـن اإلدارات بعد!
الماضـي  الدراسـي  الفصـل  نهايـة  وقبـل 
حاولـت )أنا( التواصـل مع وكيل الدراسـات 
العليـا والبحـث العلمي بصفتـي اإلعامية ال 
األكاديمية، أستفسـر منه عـن نظام البدالت 
المعمول به في الجامعة لديهم، ولكن لأسف 
باءت كل محاوالتي بالفشـل، ثم تواصلت مع 
رئيس الجامعة للغرض نفسـه، فلربما ولعل 
وعسـى أجـد لديـه إجابـات منطقيـة أو ما 
يكبح في نفسي فضول العلم بالشيء، إال أن 
الرئيس لم يكن أحسـن حاال من وكيله، ذرية 

بعضهـا من بعض!
يا ترى ما سـر هذا الصمت والتجاهل؟ هل هو 
انـزواء وبعد عـن األضواء وزهد فـي الظهور! 
ال أظن ذلـك، فمواقع الجامعات وحسـاباتها 
تعج عجيجا بأخبار دشـن واستدشـن وتمدد 
واسـتعرض، ترى هل هو تجاهل لنا ولإلعام 
ومحاولة منهم لتغييبه وإبعاده عن ساحتهم؟ 
على المستوى الشـخصي تجاهلهم ال يضرنا 
وال يعنـي لنا شـيئا، أما على المسـتوى العام 
فيفتـرض أال يكون لهـم الخيرة مـن أمرهم، 
فهم عمـال لدى الوطن، ومـا قدموه للمواطن 
بالنظـام فواجب ال فضل لهم فيـه وأما ما زاد 

من االسـتحباب فلهم أجر النية وحسـب.
وأغلب الظن أن عدم تجاوب هؤالء مع اإلعام 
غير الموجه يرجع لسـبب واحد ال شـريك له، 
الفسـاد والفسـاد فقط، وإال فما تفسير هذا 
التناقـض الغريب العجيب: مـن جهة ناحظ 
حركـة مـن الدعايـة الترويجيـة لنجاحـات 
وهمية هاميـة ال وجود لها إال في خياالتهم، 
ومـن جهـة أخـرى يتـوارون عـن األنظـار 
ومواجهـة الـرأي اآلخـر، ويلـوذون بالصمت 
لئا يفضحون، كما لو كانوا طرشـانا، وعلى 
العموم نحن في الميـدان وظنوننا وإن كانت 
ظنونا إال أنها خير من يقين الجاهل، فظنون 

العاقل كما يقـال كهانة!

بندر الزهراني

@drbmaz

معايل الوزير.. 
ظنون العاقل 

كهانة!
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