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سياحة وتراث
الثــــورة

ــة  ــا مدين ــة تحتويه ــات حضاري ــم ومقوم معال
ــة صنعاء املكلومة بفعل الهجمات  صنعاء القديم
ــم إّال أن هذه  ــدوان الغاش ــريان الع ــة لط اإلجرامي
ــا ثراء  ــكل يف   مجمله ــا مقومات  تش ــة لديه املدين
ــي   ذاع صيتها  ــاحرة الت ــا  لهذه املدينة الس عظيم
وباتت تحظى منذ سنوات عديدة باهتمام الكثري 

من املختصني واألكاديميني عىل مستوى العالم.
ــبل تمثل إحدى أهم مقومات   ولعل املرانع والس
هذه املدينة   وقد شكلت املرانع والسبل مع املساجد 
واآلبار  و  املقاشم التي تعترب  جميعها حلقة دائرية 
ــاء القديمة  ــل الحارات يف   صنع ــكل تبدأ داخ الش
من البرئ واملرنع لتنتهي يف املقاشم   ولعل املرانع قد 
ــون لنصيُب   وافرُ   ــبما   يقول املختص تعرضت حس
 من الدمار والخراب أتى عىل الكثري منها والبعض 
اآلخر ال   يزال   ينتظر حيث تشري اإلحصائيات إىل 

أن عدد املرانع يف   صنعاء القديمة  ” 72 “  مرنعاٍ .
تعريف المرنع

ــوم للكثري من  ــري مفه ــمى غ ــد يكون هذا املس ق
ــكان صنعاء القديمة  ؛ واملرنع  الناس باستثناء س
ــوي   بداخله  ــكل   يحت ــارة عن بناء منحدر الش عب
عىل برئ للمياه   وهو مكان طويل عىل شكل منحدر  
ــحب املاء من البرئ  ــة أو الجمل أن   يس  يتيح للداب
ــكل املنحدر )  يجعل الحيوان  إىل األعىل   وهذا  ( ش
ــعر بارتياح عند  ــحب املاء من البرئ   يش الذي   يس
ــو ممتلئا   ــاء كونه يف   حالة الدل ــحبه  » لدلو «  امل س
 يسحب الحبل نزوالٍ   ويف   حالة طلوعه   يكون البرئ 
ــىل يشء يف   املرنع   وهذا   ــاٍ   حيث   يكون البرئ أع فارغ
 يدل عىل مدى اهتمام اليمنيني األوائل وحرصهم 
ــىل الحيوانات .   املرانع تتواجد يف   عدد من املدن  ع
واملواطن القديمة يف   اليمن ولكن اشتهر تواجدها 

أكرث يف   مدينة صنعاء القديمة . 
ــز  ــام املرك ــر ع ــري مدي ــزة الصغ ــة عزي املهندس
ــدن  امل ــىل  ع ــاظ  الحف ــة  لهيئ ــع  ــاري   التاب املعم
ــم  ــدى أه ــل إح ــع تمث ــد أن املران ــة تؤك التاريخي

ــراً  ــن نظ ــة ولك ــاء القديم ــة صنع ــارص ملدين العن
ــط بدورها باملياه فقد  ــا باآلبار التي   ترتب  الرتباطه
ــاه من  ــتنزاف املي ــراً  الس ــذه املرانع نظ ــرت ه هج
اآلبار   وبالتايل   لم تعد هذه املرانع تستخدم ولكنها 
ــع وانتهت  ــرت بعض املران ــت :  اندث ــة   وأضاف قائم
ــض اآلخر   غريت  ــتخدم والبع ــد تس ــا لم تع كونه
ــم ترميمه من  ــع طلحة الذي   ت ــا مثل مرن وظيفته
ــة وتحويله  ــي   للتنمي ــدوق االجتماع ــل الصن قب
ــة املرانع  ــة   وبقي ــغوالت اليدوي ــرض للمش إىل مع
ــيئة      كذلك  ــت قائمة وإن كانت أوضاعها س ال زال
ــذي   أصبح   ــوق امللح ال ــدي   جوار س ــع الحمي مرن
ــار وليس ببعيد عن  ــتخدم مخزناٍ   ألحد التج  يس
ذلك حال السبل التي هجر معظمها املاء وباتت 
ــور وبات الكثري  ــت للتصدع والتده خاوية تعرض
ــبيل من دون  ــا عرضة لالندثار فما قيمة الس منه

ماء  .
الهجران والفراغ

ــبل خاوية  ــت أن املرانع مهجورة والس وأوضح
وتم استبدال الكثري منها بثالجات املياه الحديثة 
ــن مدينة  ــزء ال   يتجزأ م ــن تندثر ألنها ج ــا ل لكنه
ــذا  ــون ه ــة   يدرك ــاء القديم ــايل   صنع ــاء وأه صنع
ــل بأهمية الحفاظ  ــوع ولديهم الوعي   الكام املوض
عىل هذه املرانع واالعتزاز بها ومع هذا فهي   تواجه 
ــدم االهتمام بها وهجرها   يمثل  أخطاء عديدة فع
ــىل الجهات املعنية  ــم املعوقات   ولهذا   ينبغي   ع أه
ــواء هيئة الحفاظ عىل املدن التاريخية وأمانة  س
ــعي   إىل  العاصمة إعادة النظر يف   هذه املرانع والس
اتخاذ كافة السبل واألساليب إلنقاذها والحيلولة 

دون اندثارها . 
ــن يف   العمل وبرسعة  ــارت إىل أن الحل   يكم وأش
ــح  ــع توض ــق للمران ــات وتوثي ــداد دراس ــىل إع ع
ــادة تأهيلها  ــة وما تحتاج إليه إلع حالتها الراهن
سواء بعودتها إىل وظائفها السابقة كأماكن لرفع 
ــل اآلبار  ــم إعادة تأهي ــار بعد أن   يت ــاه من اآلب املي
ــتخدامها ألعمال  ــام برتميمها واس ــاٍ   أو القي طبع

أخرى كما يف   مرنع طلحة .

الوضع سيئ 
ــد الصيادي   ــدس محم ــدث املهن ــدوره   يتح    وب
 مدير إدارة التخطيط واإلحصاء عن أهمية املرانع 
ــات والعنارص املعمارية  ــبل كجزء من املقوم والس
ملدينة صنعاء القديمة    ولهذا ال بد من إنقاذها من 
ــم املرانع  ــذي   وصلت إليه معظ ــيئ ال الوضع الس
والسبل التي   ال زالت موجودة أو متبقية وذلك من 
ــتفادة منها كما كانت يف   السابق  خالل إعادة االس

أو بقائها كما هي   إذا لم نستطع تأهيلها . 
ــا  من  ــم تواجه هجوما  رشس ــال :  كانت املقاش وق
ــف عليها  ــن لها بالزح ــض املواطنني املجاوري بع
ــذا عملت الهيئة وبدعم  واالقتطاع من أرضها وله
ــي   للتنمية عيل   حمايتها  من الصندوق االجتماع
من خالل تسويرها وبذلك تم حمايتها ولهذا ال بد 
من الحفاظ عىل املرانع أيضا والبحث عن وسائل 
ــاليب مناسبة لحمايتها وقد تم إعداد العديد  وأس
ــات لبعض املرانع والسبل ولكن لم   يتم  من الدراس
ــل بها ألنها  ــات والعم ــتفادة من هذه الدراس االس
ــة عجزت عن  ــات مادية والهيئ ــاج إىل إمكاني تحت
توفري تلك اإلمكانيات ولكن كان عليها البحث عن 
ــدوق االجتماعي   ــواء من الصن مصادر تمويل س
 للتنمية أو صندوق الرتاث فقد اندثرت العديد من 

املرانع فهل ننتظر أن تندثر البقية . 
ــح  ــبل  يوض املرانع والس ــض  بع ــار  اندث ــن  وع
ــض املرانع املندثرة تخربت بفعل  الصيادي   أن بع
اإلهمال وعدم استخدامها بعد نزوف مياه املرانع  
ــا من قبل  ــطو عليه ــع تم الس ــض املران ــك بع  كذل
ــبل  ــني والبناء عىل انقاضها  وان كانت الس مواطن
ــددة لتكون يف  ــاال إال أنها مه ــى اآلن افضل ح حت

ذات املصري .. 
ــة يف   الحيلولة دون  ــدور الهيئ ــق ب ــا   يتعل ويف   م
ــادي :  دور الهيئة  ــول الصي ــك املرانع   يق اندثار تل
ــم  ول ــة  املاضي ــنوات  ــاٍ   يف   الس خصوص ــف  ضعي
ــتطع الهيئة أن تمارس مهامها كما   يجب األمر  تس
الذي   انعكس سلباٍ   ليس عىل املرانع والسبل فقط 
ــاء القديمة واملدن التاريخية  بل عىل مدينة صنع

بعموم املحافظات .   

مكونات حضارية لصنعاء القديمة ..
تشكو الهجران وتدق ناقوس الخطرتشكو الهجران وتدق ناقوس الخطر

ــرات تحلق  ــجعني للكتابة والطائ ما ش
ــاه تقصد إال  ــم أي اتج ــا وال نعل ــن فوقن م
ــطني ممن كان  ــوة النش ــا كتبه أحد اإلخ م
ــياحة  ــال اإلدارة الس ــم دور مهم يف مج له
ــاط  ــاع اإلرشاف الحكومي عىل النش يف قط
السياحي وقد كانت مشاركته توحي بأنها 
ــالة هامة للتنبيه عىل أهمية السياحة  رس
ــاركته  ــار يف مش ــة ومواقعها  وقد أش املحلي
ــواطئ وفنادق الحديدة وهو  إىل ازدحام ش
ــة  ــش الجه ــىل رضورة أن تعاي ــد ع ــا يؤك م
ــة  الحرك ــذه  ه ــياحة  الس ــن  ع ــؤولة  املس
ــطة للسكان وتحملهم وأوالدهم عناء  النش
ــفر بل واملخاطرة يف ظل أجواء الحرب  الس
والعدوان دون اكرتاث حبا يف عدم االنغالق 
ــاس  ــة فاإلحس ــار العاصم ــاء يف إط والبق
ــديد يجعل األرس تخرج من  بالحصار الش
ــفر  ــبل الس نطاق الضيق بعد إغالق كل س
إىل فسحة البحر ونسيمه ويف نفس الوقت 
تخفيفا من شدة الربد باالنتقال إىل اعتدال 

ــة  ــة يف مدين ــو يف تهام ــب الج ــاخ وطي املن
ــة  للجمهوري ــيس  الرئي ــاء  املين ــدة  الحدي
ــة االقتصادية عدن  ــد العاصم ــة بع اليمني
ــكينة  ــكانها بالس ــز س ــي يتمي ــة الت .تهام

والهدؤ وحسن الخلق وحالوة النفوس .
ــغوالت  ــرف واملش ــة الح ــرث  يف تهام وتك
ــات  ــعة واملهرجان ــزارع الواس ــة وامل اليدوي
ــعبية واملأكوالت الشعبية ذات الطابع  الش
ــمك  الس ــن  م ــداًء  ابت ــاص  الخ ــي  التهام
ــم الحنيد يف  ــر إىل اللح ــاطئ البح عىل ش
ــليمان  ــتاذ س املراوعة مدينة األهدل واألس
ــي وضعت لها موقع  جوهر رحمه الله والت
ــة  ــدة يف املنافس ــون رائ ــعت لتك ــدم توس ق
ــي تعد الجودة  ــة لبيت الفقيه الت الواضح
ــنني ملكا لها  ــهود لها عرب عرشات الس املش
ــهورة  ــري من املأكوالت املش ــة إىل الكث إضاف
ــي تجتمع يف مدينة  بها تهامة واليمن والت
ــن أراد أن  ــك الوجبة  مل ــد تل ــدة وبع الحدي
ــاب مرشف  ــبك يف ب ــذوق الحلوى واملش يت

ــم بمجرد دخوله  ــع إىل التاريخ القدي ويرج
من البوابة ليجد ذاته يف  ذلك السوق الذي 
ــارض ويتعايش  ــايض ويقدم الح يحكي امل
ــر القلعة  ــد قريب تظه ــع الزمن وعىل بع م

التاريخية وأسواق أخرى .
ــاص يف البناء  ــا نمط خ ــدة له إن الحدي
ــة  ــور من العش ــذي تط ــاخ وال ــه املن يفرض
ــور إىل املباني  ــي الياج ــش إىل مبان والعري
ــائل ومواد  ــا وس ــتخدم فيه ــة املس الحديث
ــت العديد  ــد أن تعرض ــع (الصدء) بع تمن

من املباني ألرضار امللوحة.
ــة البحر األحمر بدون منازع  إنها عروس
ــن  بعد أن  ــل رئة اليم ــكان ب ومتنفس للس
كانت عدن املتنفس األكرث جذبا للسياحة 
ــراً  ــا جدي ــس بينهم ــة أو كان التناف املحلي
بالعناية واالهتمام كنتيجة حتمية إلقبال 
ــة  ــة اإلقام ــا وإطال ــىل زيارتهم ــكان ع الس
ــدن  ــت ع ــا وإن كان ــباحة يف بحارهم والس
ــواطئها إال  ــن ش ــرب الجبال م ــزت بق تمي

ــرث من موقع  ــة لها أك ــدة التهامي أن الحدي
ــة تّرس  ــن املدين ــب وبعيد ع ــياحي قري س
ــر وتجمع األهل واألصحاب يف ربوع  الخاط
ــاب عنها الفرح  ــواطئها وجزرها التي غ ش
والبهجة بفعل الرضبات الجوية والبحرية 

.
السياحة املحلية ال تعتمد عىل املقاصد 
ــات متعددة  ــا الوجه ــط وإنم ــة فق البحري
ــق  مناط يف  ــاً  أيض ــة  ممكن ــارات  واالختي
ــت  ــة  فاملحوي ــة وصحراوي ــة جبلي مختلف
ــياحية  الس ــق  املناط ــن  م وإب  ــة  وحج
ــأرب وحرضموت واملهرة تجمع  والجوف وم
ــواطئ واملساحات  الرصاء والهضاب والش
الخرضاء لكن الحاجة إىل العناية والرقابة 
ــن رضوريات  ــودة الخدمات تعد م عىل ج
ــياحي املفتقد لضعف إمكانات  العمل الس
اإلدارة السياحية املرشفة واملنظمة للنشاط 
السياحي وعدم االهتمام باملوظف العامل 
ــذي  وال ــة  الحكومي ــياحية  الس اإلدارة  يف 

ــم إىل نازحني يف املحافظات  تحول معظمه
ــل العاصمة وذلك  ــى داخ ــات حت واملديري
ــوي  ــف الج ــدوان والقص ــب الع ــن عواق م
ــية  ــباب الرئيس ــد أحد  األس ــذي كان يع ال
ــن  ــياحية وم ــالل أداء اإلدارة الس الضمح
ــة والذي بلغ مبلغه لدى  ثم العوز والحاج
ــياحي . لقد  ــني يف كافة القطاع الس العامل
ــدوان  ــة للع ــياحة ضحي ــف الس كان موظ
ــدة  مالياً وإدارياً وارسياً ولذلك فإن املناش
ــياحة واجبة ملا يقع   للجهات املعنية بالس
ــدأ بعودة  ــؤوليات كبرية تب ــن مس عليها م
ــة إىل طبيعتها وبما يتوافق  الحياة اإلداري
ــا  ــام به ــا والقي ــب تحديده ــام الواج وامله

وتوفري متطلبات تلك الحياة.
ــاط  ــي الحركة والنش ــياحة تعن إن الس
ــالق  واألخ ــان  واإلتق ــودة  والج ــل  والعم
ــىل القدرات  ــد ع ــل وتعتم ــن التعام وحس

اإلنسانية والتدريب والتأهيل والتثقيف.
ــة وحاجتها لتوفري  ــة املحلي إن السياح

الخدمات وجودتها تجعل الجهة املسؤولة 
ــي ال يقل  ــام واجب وطن ــن السياحة أم ع
ــودة الخدمات  ــدوان فج ــة الع عن مواجه
ــآت  ــة الزوار واملرتادين للمنش تعني حماي
ــوث أو أمراض وتقدم  ــة من أي تل السياحي
ــجعه عىل تكرار  للسائح خدمة مقبولة تش
ــوى الجودة  ــىل مست ــظ ع ــارة وتحاف الزي
ــاط بتطور  ــث تسمح عند بداية النش بحي
ــل ومنافسة أما إذا ترك الحبل  أرسع وأشم
ــؤدي إىل التساهل  ــذا سي ــارب فه عىل الغ

ومن ثم عدم املباالة .
ــة  ــاء السياح ــد إحص ــم يع ــف ل ولألس
املحلية موضع اهتمام ومتابعة وصار عمال 
ــود كادر  ــم وج ــوم برغ ــىل العم ــاً ع تقديري
متخصص وهو ما يتطلب املراجعة لتبقى 
ــة  ــة ورعاي ــع عناي ــة موق ــة املحلي السياح
ــات املعنية واهتمام كل املعنيني .وإىل  الجه

لقاء .

"السياحة املحلية"
عبدالوهاب شمهان

ــورية بذريعة  ــل يف األرايض الس ــا تتوغ ــزال تركي ال ت
ــع إقامة كيان كردي  ــة القوات الكردية هناك، ومن محارب
ــىل الرغم من أن توغلها  ــدد األمن القومي الرتكي. وع يه
ــت مدة كفيلة  ــرشة أيام، لكنها كان ــم يتعدَّ مدة الع هذا ل
ــمال  ــن الواقعة يف ش ــة عفري ــع يف مدين ــل الوض لتحوي
ــانية وتاريخية، حيث تستهدف  ــوريا إىل مأساة إنس س
ــورية،  ــرض واليابس يف املدينة الس ــوات الرتكية األخ الق
ــأة من تلك  ــت أقل وط ــانية ليس ــبب يف كارثة إنس لتتس
ــبب فيها تنظيم ”داعش“ خالل سيطرته عىل  التي تس
ــتهداف املواقع  ــن اس ــورية، ناهيك ع ــدن الس بعض امل
ــو ما يظهر أن تركيا  ــوري، وه األثرية؛ ملحو التاريخ الس

وداعش وجهان لعملة واحدة.
ــر إعالمية، أن  ــمية وتقاري ــورية رس أكدت مصادر س
ــن، والذي  ــرب مدينة عفري ــني دارة“ الواقع ق ــد ”ع معب
ــنني، ُدمرت أجزاء منه جراء  ــود تاريخه إىل آالف الس يع
ــة املحيطة بها،  ــوات الرتكية للمدينة واملنطق قصف الق
ــادرة عن  ــع الفيديو الص ــور ومقاط ــا أكدته الص ــو م وه
ــة، حيث أكدت املصادر  ــة ”هاوار“ اإلخبارية الكردي وكال
أن القصف الجوي الرتكي دمر أجزاء واسعة من املعبد، 
ــكرية يف منطقته، مؤكدة أن  ــاب أي أهداف عس رغم غي
ــة عفرين  ــري الوحيد يف منطق ــس املوقع األث ــد لي املعب
ــش الرتكي، حيث  ــن قبل الجي ــرض العتداء م الذي تع
ــي إىل أرضار  ــن األيوب ــالح الدي ــا جامع ص ــرض أيًض تع

بالغة.
ــطاء يف ”املرصد السوري لحقوق اإلنسان“  وأفاد نش
ــادي دون  ــكل م ــرضر معبد ”عني دارة“ بش ــارض بت املع
ــائر برشية، مؤكدين أن املوقع األثري تعرض  وقوع خس

ألرضار هائلة تصل إىل 60%.
من جانبها أدانت املديرية العامة لآلثار واملتاحف يف 
وزارة الثقافة السورية عدوان النظام الرتكي عىل املواقع 
ــمايل، والتي  ــة يف منطقة عفرين بريف حلب الش األثري
ــا إىل تدمري معبد ”عني دارة“ أحد أهم األبنية  أّدى آخره
ــالل األلف  ــوريا خ ــي بناها اآلراميون يف س ــة الت األثري
ــاف معبد ”عني دارة“  ــل امليالد، حيث تم اكتش األول قب
ــادرة املصنوعة  ــز بمنحوتاته الن ــام 1982م، ويتمي يف ع
ــدن مملكة بيت  ــي، وُيعد أحد أهم م ــن الحجر البازلت م
أغويش اآلرامية، وتبلغ مساحتها نحو 50 هكتارًا، وعمر 
بعض أجزائه 12 ألف سنة حسب الخرباء املختصني يف 

الشؤون األثرية.
ــار دعت املديرية العامة لآلثار واملتاحف  يف ذات اإلط

ــات الدولية املعنية وكل  ــورية املنظم بوزارة الثقافة الس
ــدوان، والضغط  ــرتاث العاملي اىل إدانة هذا الع مهتم بال
ــع األثرية  ــتهداف املواق ــع اس ــي؛ ملن ــام الرتك ــىل النظ ع
ــى البقاع  ــن، إحدى أغن ــة عفري ــة يف منطق والحضاري
السورية باآلثار والرتاث الثقايف، وأكدت مديرية اآلثار أن 
”هذا العدوان يعّرب عن مدى الحقد والكراهية والهمجية 
ــورية وضد  التي يمتلكها النظام الرتكي ضد الهوية الس

مايض الشعب السوري وحارضه ومستقبله“.
ــة لآلثار  ــابق للمديرية العام ــر الس ــاد املدي بدوره أف
ــم، أن املوقع  ــد الكري ــون عب ــوريا، مأم ــف يف س واملتاح
ــة  ضخم ــة  بازلتي ــوًدا  ”أس ــه  بضم ــتهر  يش ــري  األث
ــتثنائية ولوحات حجرية عليها منحوتات“، مندًدا  واس
ــل يف مدينة  ــبهها بما حص ــة“ الكارثة التي ش بـ“فداح
ــنة من الحضارة  تدمر عىل يد داعش، مضيًفا: 3000 س

اندثرت برضبة طائرة.
ــرباء اآلثار عن  ــب آخر، أعرب العديد من خ عىل جان
ــمال  ــم عىل الش ــف الرتكي الغاش ــأن القص ــم بش قلقه
السوري، حيث أكد الخرباء أن منطقة ”عني دارة“ تضم 
ــجًال لدى املديرية العامة  ــتني تالًّ أثريًّا مس ــة وس خمس
ــزارًا دينيًّا، كما  ــن م ــة وعرشي ــار واملتاحف، وخمس لآلث
ــق التاريخية،  ــن املناط ــي املزيد م ــدوان الرتك ــدد الع يه
ــمعان، حيث  ــة جبل س ــة يف منطق ــك الواقع ــة تل خاص
ــرتاث العاملي  ــاك عىل الئحة ال ــرى قديمة هن أُدرجت ق
ــي ُبنيت بني  ــرى الت ــز هذه الق ــر، وتتمي ــدد بالخط امله
ــابع بمناظر حافظت عىل الكثري من  القرنني األول والس
ــم أثرية  ــمل معال ــنني، وتش ــا عىل مدى الس خصائصه
لعدد من املساكن واملعابد الوثنية والكنائس واألحواض 
ــمعان  ــات العمومية، كما تضم منطقة جبل س والحمام
ثالث محميات أثرية من ضمنها قرية ”براد“ التي تضم 
ــكو منذ  ــح ”مار مارون“ املُدرجة عىل لوائح اليونس رضي
عام 2011، تحت بند ”القرى القديمة يف شمال سوريا“.
ــة الواقعة يف مدينة  ــار الذي لحق باملواقع األثري الدم
ــد إىل األذهان حجم  ــىل يد القوات الرتكية يعي عفرين ع
ــش“ اإلرهابي  ــذي ألحقه تنظيم ”داع ــار الهائل ال الدم
ــدن التي  ــن امل ــد م ــورية يف العدي ــة الس ــع األثري باملواق
ــيطرة التنظيم، وعىل رأسها مدينة  كانت واقعة تحت س
ــود ألكرث من ألفي عام  ــر التي تضم مواقع أثرية تع تدم
ــكو،  ــة الرتاث العاملي ملنظمة اليونس ــة عىل قائم ومدرج
ــق التنظيم يف عام 2015 دمارًا هائًال بمعبدي  حيث ألح
ــري“ واملرسح  ــمني“ و“قوس النرص األث ــل“ و“بعل ش ”ب
الروماني يف مدينة تدمر، ناهيك عن الدمار الذي ألحقه 

التنظيم بجامع حلب الكبري ومئذنته التاريخية.
كاتب صحفي مرصي

محو التاريخ السوري.. تركيا وداعش محو التاريخ السوري.. تركيا وداعش 
وجهان لعملة واحدةوجهان لعملة واحدة

منها المرانع والسبل التاريخيةمنها المرانع والسبل التاريخية

 هدير محمود  

تحقيق/عبدالباسط النوعة

Thursday: 15 Jomada Alawla 1439 - 1 February 2018 - Issue No. 19432
الخميس: ١٥ جمادى األوىل ١٤٣٩ه - ١ فرباير ٢٠١٨م - العدد ١٩٤٣٢


