
 
الذي  االدبي  اجلن�س  وهي  االدبية  املقامات  يف  بغداد 
والو�صف  وال�صعر  الق�صة  بني  مبزجه  م�صهورا  كان 
واحلكمة واذا كانت بغداد مل ترد يف مقامات الزخم�رشي 
املقامات  يف  وردت  لكنها  وال�صيوطي  الوردي  وابن 
اال�صهر اي يف مقامات الهمداين واحلريري والكاًزروين 
واليازجي  وااللو�صي واجلزري  وابن ماري  ناقيا  وابن 

ويف ذلك نقول:-
القرن  يف  بغداد  يف  املوا�صم  عن  يتحدث  الكازروين 
رم�صان  �صهر  مو�صم  عن  يقول  فهو  الهجري  ال�صابع 
والقيام  بالعبادة  املخت�س  ال�صيام  �صهر  بغداد:  يف 
ويتكلم  بال�صلوات  الليايل  املنور  بال�صدقات  املفتتح 
العلماء  على  االوىل  ايامه  يف  الهدايا  توزيع  عن 
حمتاج  كل  على  االفطار  وتوزيع  والنبالء  واملت�صوفة 
توقد  حيث  رم�صان  �صهر  ليايل  و�صف  اىل  ينتقل  ثم 
فيقول:  وال�صمر  بال�صلوات  النا�س  وين�صغل  امل�صابيح 
ولياليه م�رشقة بامل�صابيح وامل�صاجد منرية بال�صلوات 
والفرح  والغناء  باملالذ  ملتهية  والعوام  والرتاويح 
به  االحتفال  واجراءات  له  والتهيوؤ  العيد  مو�صم  ويذكر 
والع�صاكر  واملوكب  اخلليفة  وجلو�س  ولبا�س  زينة  من 
يخرجون  بغداد  اهل  كان  وكيف  الربيع  مو�صم  ويذكر 
اىل احلدائق والب�صاتني واالنهار وعزف القيان ورق�س 
ويذكر  احلباب  �صحك  ال�صحاب  بكى  وكلما  االغ�صان 
مو�صم احلج ومغادرة احلجيج واالحتفال بهذه املنا�صبة 
ويذكر  ثان  مو�صم  فهو  رجعوا  واذا  دجلة  �صفاف  على 
مو�صم زيارة القبور الذي تتم فيه مرا�صم خا�صة للرتحم 
واحللوى  الطعام  وتوزيع  ال�صموع  وايقاد  املوتى  على 
َب واليها املنقلب واملوكب اىل مدفن  وي�صميه مو�صم الرترُ
اجتمع  اذا  والفقهاء  املت�صوفة  واجتماع  اخلالفة  والة 

الليل
بغداد  يف  التنزه  القردية  مقامته  يف  الهمداين  ويذكر 
فيقول بينا انا يف مدينة ال�صالم قافال من البلد احلرام 
انتهيت  اذ  الدجلة  �صاطئ  على  الرجلة  مي�س  اأرُمي�س 
ال�صحك  وي�صق  اعناقهم  الطرب  يلوي  قوم  حلقة  اىل 
القرن  ويف  �صاقهم  ما  اىل  احلر�س  ف�صاقني  ا�صداقهم 
بغداد  اهل  خروج  الكارزوين  و�صف  الهجري  ال�صابع 
والب�صاتني ويف مقامات يحيى بن  للتنزه اىل احلدائق 
�صعيد القرن ال�صاد�س الهجري انتقاد للتعليم يف جمال 
الطب حيث يذكر �صيء عما ورد على ل�صان احد ا�صاتذة 
الطب اذ يقوا: اقت�رشوا من العلم على ج�س العرق بغري 
وحوت  وااللوان  اال�صباغ  على  القارورة  ومن  عرفان 
ا�رشار جالينو�س وابقراط ووهت عقود افالطون  جنوم 
مو�صعا  االقت�صادية  احلالة  كانت  وكذلك  و�صقراط 
للمقامات وذلك النها ظهرت يف القرن الرابع الهجري 
بغداد  يف  وال�صيا�صي  االقت�صادي  االنهيار  بداأ  حيث 

حالة  املقامات  وو�صفت  قليلة  اأيد  يف  املال  تركز  اذ 
الفقراء وامل�صاكني ففي املقامة االزازية يذكر الهمداين 
الفقراء للح�صول على الطعام ويف املقامة  حيلة الحد 
حتى  االفاق  طفت   : راويته  ل�صان  على  يقول  العراقية 
بلغت العراق-- وا�صلتني بغداد فبينما انا على ال�صط 
اذ عن يل فتى يف اطمار ي�صاأل النا�س ويحرمونه للداللة 

على حالة الت�صول
يتمنى  فقريا  نالحظ  للحريري  البغدادية  املقامن  ويف 
القرن  املوت وال هم له �صوى احل�صول على لقمة ويف 
الثانية عن ق�صة  ابن ماري يف مقامته  ال�صاد�س كتب 
هذا  اىل  دعاك  مالذي  يقول:  اذ  امل�صت�صفى  يدخل  رجل 
ال�صقام وانت �صحيح البدن طليق  املقام والرتدي بداء 
احل�صول  هو  ال�صبب  ان  يف  وا�صحة  واملقامة  الر�صن 
اهل  ابراز  املقامات  وحاولت  جمانا  الطعام  على 
العلماء واهل املعرفة واالدب  اال�صتجداء والگدية من 
والكذب  احليلة  اىل  املادية  حالتهم  ا�صطرتهم  حيث 
القرن  ويف  للهمداين  املجاعية  املقامة  يف  ورد  كما 
اخلام�س الهجري تتحدث مقامة ابن نافيا عن مت�صول 
فيقول: حدثني بع�س اال�صدقاء النازلني ب�رشق الزوراء 

يف  احلريري  يتحدث  ال�صعرية  املقامة  ويف  بغداد  اي 
مقامته عن �صيخ �صاعر ي�صكوا غالما �رشق ق�صيدته كي 
يح�صال على الهدايا من الوايل ويف القرن التا�صع ع�رش 
امليالدي يتحدث االلو�صي يف مقامته عن ارتفاع و�صع 
اجلهال وانحدار �صاأن العلماء يف بغداد اذ يقول يابني 
ان يف �صوقية بغداد املحرتفني من هو اح�صن بكثري من 
للح�صول  احليلة  عن  الهمداين  ويتكلم  اعيانهم  بع�س 
على املال والطعام يف مقامته البغدادية قال: ا�صتهيت 
معي  ولي�س  ببغداد  وانا  التمر-  من  جيد  نوع  االزاذ- 
عقد على نفد ويف مقامته ال�صريية التي تدور حوادثها 
املال  يجمع  ان  الن�صان  كيف  تو�صح  ق�صة  بغداد  يف 
عن  الثالثة  مقامته  يف  ناقيا  ابن  ويتحدث  باحليلة 
حيل بع�س املت�صولني للح�صول على ما يبغون بق�صة 
مقامته  يف  ماري  ابن  وكتب  بغداد  اىل  قدموا  جماعة 
الثانية ع�رش ق�صة رجل يدخل امل�صت�صفى مدعيا املر�س 
كي ياأكل وي�رشب جمانا وحددت املقامة الرابعة البن 
واجلوع  باملر�س  االدعاء  من  الت�صول  الفلظ  ناقيا 
والغربة ويف مقابل ذلك و�صف الهمداين جمال�س اللهو 
جمال�س  اىل  وانتقلنا  يقول  حيث  بغداد  يف  وال�رشب 

ال�رشب فاح�رشت لهم زهراء خندر�صية- وهي نوع من 
اخلمور اجليدة- ومغنيات ح�صان وحم�صنات فاخذوا يف 
�صاأنهم و�رشبنا وو�صف احلريري جمل�صا للهو وال�رشب 
يف مقامته القطيعية حيث يذكر ومعنا الكميت ال�صمو�س 

اي اخلمرة وال�صادي اي املطرب الذي يطرب ال�صامع
ووردت يف الكثري من املقامات انواع اخلمور كاملقامة 
فيقول  �رشاب  جمل�س  ي�صور  حيث  للهمداين  ال�صريمية 
و�صقيته من ال�رشاب للقطر بلي وقطر بل يف �صمال بغداد 
املقامات  لنا  و�صورت  وحاناتها  بخمرتها  ا�صتهرت 
و�صمك  طري  كلحم  بغداد  يف  ال�صائعة  الطعام  انواع 
نهري وراح قطر بلي وباذجنان مقلي وي�صف الهمداين 
وامل�صرتي  البائع  بني  والعالقة  ال�صوق  يف  التعامل 
البائع  كتعامل  طريفة  م�صاهد  املقامات  و�صورت 
البغدادية  مقامته  يف  الثمن  دفع  عن  امتنع  م�صرت  مع 
وي�صف االلو�صي تف�صي الطاعون يف بغداد حيث يقول 
جرت حادثة الطاعون فاأجرت العيون وعظم الهم وربا 
عزل  مقاماته  يف  االلو�صي  وو�صف  الزبا  ال�صيل  وبلغ 
وتولية حممد جنيب حيث  با�صا  بغداد علي ر�صا  وايل 

كان االلو�صي على �صلة وثيقة بالوايل املعزول .

 
املقاولني  كلمات عن  لنا  بغداد كانت  تراث  �صل�صلة  يف 
العموميني يف بغداد يف الثلث االول من القرن الع�رشين 
اخت�صوا  ممن  بغداد  يف  مقاولني  هنالك  ان  ذلك  فقط 
مبقاوالت خا�صة كاملقاولني املعماريني و�صواهم وقد 
اورد دليل اململكة ل�صنة ١٩٣٦ ا�صماء هوؤالء املقاولون 
توزعوا  بغداد  يف  املقاولني  ان  حيث  العموميون 
و�صارع  الر�صيد  ك�صارع  بغداد  يف  عديدة  مناطق  على 
جند  لذلك  ال�صفافري  و�صوق  ال�صمواأل  و�صارع  الرواق 
ابراهيم  هم  الر�صيد  �صارع  يف  العمومني  املقاولني  ان 
والن�رش  للطبع  والتاميز  اخوان  بناين  وا�صحاق  الياهو 
وجتارة العراق املحدودة وجان بول�س بحو�صي اخوان 
ناثانئيل  وحييم  اخوان  وح�صو  و�صي�صيليان  وحبيب 
حبيب  و�صليم  املحدودة  و�رشكاوؤه  �صا�صون  وداود 

القادر  وعبد  و�رشكاوؤه  م٠  و�رشفان  �صلميان  و�صريوب 
وعبد الر�صول وعزرا مو�صي وفيكتور حكيم وكوكر دبليو 
ج٠ وحممد ا�صحاق و�رشكاوؤه وحممد ناجي اخل�صريي 
وخ�صوري  ويعقوب  فتاح  ونوري  علي  حاج  وحممود 
العموميون  واملقولون  ومنك�رشيان  ويونان  الوي  مري 
يف �صارع الرواق ببغداد الياهو ح�صقيل عاين واندرو واير 
و�رشيكه  خزام  عزرا  و�صا�صون  �صوفري  وجاك  و�رشكاوؤه 
و�صوع زلوف و�صادق نقا�س و�صيون �صع�صوع وكرجي 
مو�صي �صوفري ولويز غنيمة ويف �صارع امل�صتن�رش كان 
املقاولون ح�صقيل �صمطوب و�رشكاوؤه و�صكوري و�صوكت 
وفار�س  النهرين  بني  وما  من�صور  و�صالح  غزايل 
�صيد  �صارع  ويف  و�رشكاوؤه  ح�صون  ومراد  املحدودة 
ال�صفافري  �صوق  �صلطان علي حمودي حاج ر�صي ويف 
ويف  �صديق  ا�صحاق  ومراد  �صديق  ومراد  باباي  داود 
زبيدة  ح�صقيل  و�صوع  �صمعون  �صامل  االغا  باب  �صارع 

وعبد  توما  مو�صى  وانور  �صليم  ال�صمواأل  �صارع  ويف 
ايوب  ابراهيم  وحممد  اخل�صريي  وقا�صم  ح�صن  الهادي 
ويف  الوادي  واحمد  ومو�صى  اخل�صريي  كامل  وحممد 
باب املعظم �صكري خياط ويف �صارع جديد ح�صن با�صا 
اجلبار  عبد  الوليد  بن  خالد  �صارع  ويف  حلمي  عبا�س 
اجلدة ويف �صوق ال�رشاي عبد اهلل طه ويف �صارع الغزايل 
عزرا �صيون يعقوب و�رشكاوؤه ويف �صارع �صالح الدين 
قد وردت  ال�رشكات  العديد من  واذا كانت  فهمي دولت 
يف القوائم ال�صابقة كمقاولني فلقد ورد يف دليل اململكة 
بع�س ال�رشكات مبنا�صبة ن�رش اعالن الدعاية لها منها 
بواخر  �رشكة  وكالء  وفار�س  النهرين  مابني  �رشكة 
العام  الوكيل  القا�صي  وحافظ  املحدودة  انديا  بريت�س 
ملعاجني  ب�رشى  م٠  وجاك  الراديوات  وت�صليح  لبيع 
وال�رشق  اخل�صريي  يا�صني  احلاج  خان  يف  اال�صنان 

للتاأمني على احلياة يف �صارع امل�صتن�رش .

خطواتها  اأوىل  ال�صبعينات  جيل  من  املتميزات  الفنانات  من 
الفنية على �صفاف �صط العرب يف مدينة الب�رشة الفيحاء لت�صد 
الرحال بعدها اإىل بغداد ،حيث وا�صلت م�صريتها الفنية متحدية 
االأعمال  العديد من  ال�صعاب ومكر�صة ح�صورها يف  الكثري من 
امل�رشحية والتلفزيونية وال�صينمائية املتميزة.. الفنانة )عواطف 
الب�رشة من  مدينة  1974 يف  عام  الفن  ال�صلمان( دخلت عامل 
)النه�صة( من  )ال�صور(، وم�رشحية  بعنوان  خالل عمل م�رشحي 
اإخراج الفنان )عبا�س احلربي( والتي اأبدت فيها مقدرة مده�صة 
الب�رشية  الفنانة  �صاركت هذه  كما  ادائهاامل�رشحي..  من خالل 
يف خم�صة اأفالم �صينمائية من اأبرزها فيلم )مئة على مئة( من 
)كارلو  اإخراج  من  احلب(  )زمن  وفيلم  من�صور(  )خريية  اإخراج 
هارتيون( وفيلم )غري �صالح( من اإخراج )عدي ر�صيد(..ومبنا�صبة 
وزارة  وفد  �صمن  عمان  اإىل  ال�صلمان(  )عواطف  الفنانة  زيارة 
الثقافة للم�صاركة يف االأم�صية الثقافية التي اأقامتها الوزارة يف 
االأردن، التقتها مرا�صلتنا هناك )فائقة ر�صول �رشحان( لتتحدث 

عن جوانب من م�صريتها الفنية واآخر اأعمالها التفزيونية
غري  وتفا�صيل  حيثيات  واإ�صاءة  لالإبداع  حياتها  كر�صت    
اإىل حد ما عن  معروفة لالخرين لكنها يف الوقت نف�صه تك�صف 
مكونات �صخ�صياتهم وطقو�صهم احلياتة وا�صاليب تعاملهم مع 
االأ�صياء املحيطة بهم.وها نحن اليوم نتوقف يف هذه املحطة مع 
العراق  فنانات  تعد من  التي  ال�صلمان  املتاألقة عواطف  الفنانة 
البارزات بعد اأن خطت خطواتها الفنية االأوىل على �صفاف �صط 
العرب يف مدينة الب�رشة الفيحاء لت�صد الرحال اإىل بغداد حيث 
بالتاألق  املزدانة  الفنية  م�صريتها  توا�صل  اخلري  دجلة  �صفاف 
متحدية كثرياً من ال�صعاب ومكر�صة ح�صورها يف اأكرث من عمل 
فني م�رشحي وتلفزيوين و�صينمائي و�رشعان ما ملع جنم هذه 

الفتاة الب�رشية ال�صمراء لتناف�س جنوم العا�صمة بغداد.
الب�رشة وطقو�س  ت�صكن بغداد بعيداً عن  1986 وهي  منذ عام 
)ال�صاي املهيل( والبخور ونوعية  ابتداًء من  اليومية  الب�رشيني 
اأهلها.  وطيبة  الب�رشية  باحلنية  املعجونة  املحببة  االأكالت 
عقود  قبل  عهدها  �صابق  اإىل  الب�رشة  تعود  اأن  اأمتنى  ولهذا 

الطغيان وايام احلروب الكارثية املجنونة.

بغداد في المقامات األدبية.. مزاج يخيم عليه الشعر والوصف
بغداد ـ خاص 

بغداد ـ طارق حرب 

هذه احلرب ماتزال بنريان و�صائل الإعالم، ومل ت�صل اىل مرحلة 
املواجهة املبا�صرة مع اإنها حت�صل يف جبهات عدة وهناك حروب 
العربية  اململكة  وحلفاء  الله  حزب  بني  حروب  اأو  بالوكالة، 
قنوات  بثت  واليمن.  والعراق  ولبنان  �صوريا  يف  ال�صعودية 
ف�صائية ممولة من الريا�ض برناجما عن ال�صيد ح�صن ن�صر الله 
زعيم حزب الله، ويبدو اإن الربنامج جاء بنتائج عك�صية، فلي�ض 
من  بعينها  اإعالم  و�صائل  متكن  التي  العنا�صر  من  الكثري  هناك 
مع  حتالفات  ولها  عالية  بكاريزما  حتتفظ  ب�صخ�صية  الإ�صرار 
املنظمات الفل�صطينية، وهناك توا�صل بينها وبقية الف�صائل التي 
تواجه اإ�صرائيل، كما اإن ن�صر الله جزء مهم جدا من اإ�صرتاتيجية 
اإ�صرائيل،  مع  ال�صراع  جبهة  وعلى  واملنطقة،  لبنان  يف  طهران 
الإحتفاظ  من  ميكنه  فيه  لجدال  ال�صيعة  لدى  ح�صور  ولديه 
 14 لفريق  التابعة  التلفزيونية  القنوات  كبرية.  معنوية  بقوة 
وحتاول  احلزب،  ت�صتهدف  الإيام  هذه  عديدة  برامج  تبث  اآذار 
وهي  العربي،  العامل  ويف  لبنان  داخل  عليه  �صغوط  ممار�صة 
الرتكيز  حتاول  التي  عام  ب�صكل  ال�صعودية  الروؤية  مع  تتماهى 
يف  دول  من  املعلنة  املواقف  ومع  بالإرهاب  احلزب  اإتهام  على 
اآل  عبدالله  خارجيتها  وزير  طالب  التي  الإمارات  كدولة  اخلليج 
برو�صيا  فالداي  يف  الرو�صي  العربي  احلوار  موؤمتر  يف  نهيان 
�صمن  ال�صعبي  احل�صد  ومنها  ال�صيعية  والقوى  احلزب  باإداراج 
قائمة املنظمات الإرهابية، و�صاق ذلك املطلب ك�صرط للق�صاء على 
التطرف ال�صني املقابل املتمثل بف�صائل عديدة بع�صها ممول من 
دول اخلليج، وبع�صها مغ�صوب عليه. الهجوم الأخري متثل ببث 
اليمن اىل جانب  يقاتلون يف  الله  لعنا�صر من حزب  �صور حية 
اأن�صار الله،  قوات الرئي�ض ال�صابق علي عبد الله �صالح وحركة 
مايعني اإن احلزب متهم لي�ض فقط بالقتال على احلدود اجلنوبية 
اىل  وو�صولها  الأ�صلحة  عبور  وت�صهيل  بالتدريب  بل  للمملكة، 
للحزب  اإتهامات  من  ماي�صاق  ذلك  ويقابل  اليمنية،  الأرا�صي 
والدور  البحرين،  ويف  العراق  يف  ال�صيعية  القوى  مبنا�صرة 
الذي ميار�صه احلزب يف �صوريا حيث يقاتل قوى �صنية مدعومة 
يف  احلزب  دور  خليجية.  وعوا�صم  والريا�ض  وا�صنطن  من 
و�صائل  ومن  اآذار،   14 فريق  من  مبا�صر  اإتهام  حمط  لبنان 
�صيا�صيا  احلزب  فيها  يتواجه  التي  الظروف  يف  خا�صة  الإعالم 
مع القوى ال�صنية التي تدعم احل�صور ال�صعودي يف هذا البلد، 
وتوؤ�صر قبول بالدور الإيراين، وبالتاأكيد فاإن القرار الأخري الذي 
ل�صراء  ال�صعودية  املالية  بالهبة  العمل  بوقف  الريا�ض  اإتخذته 
من  نوعا  ميثل  اللبنانية  الأمن  وقوى  للجي�ض  فرن�صا  من  �صالح 
وقوع  من  خ�صيتها  عن  الريا�ض  عربت  حيث  املتقدمة.  املواجهة 
اخلليج  دول  منعت  بينما  احلزب،  من  عنا�صر  بيد  الأ�صلحة  تلك 
املتواجدين  وطالبت  بريوت،  اىل  التوجه  من  رعاياها  الأخرى 

هناك باملغادرة فورا..
الله �صمن املنظمات  اإدراج حزب  ال�صعودية تعمل بو�صوح على 
وال�صيعة  الله  وحزب  اإيران  مع  املواجهة  اإن  مايعني  الإرهابية، 

�صتكون �صاخنة يف الفرتة املقبلة.

مبدعون
من العراق سيرة المقاولين العموميين ببغداد في الثلث األول من القرن العشرين

عواطف السلمان 

حزب الله في مرمى 
النيران السعودية

بقلم / هادي جلو مرعي

أقالم حرة

 اإطالق حرية الكتابة على اجلدران، واإمكانية تدوين كل 
الكتابة  لي�س  العامة،  االأماكن  �صيء وعر�صه بحرية يف 
والر�صوم  والالفتات  والبو�صتات  ال�صور  واإمنا  وحدها، 
الكتابات  من  املتالحقة  املوجات  هذه  �صابه،  وما 
كلها  الغريبة،  العجيبة  واالألفاظ  وال�صور  والر�صوم 
حدثت بعد 2003، بعد اأن كان ال�صارع وجميع االأماكن 
العامة حكرا على �صور رئي�س النظام ال�صابق، يف ظاهرة 
الرئي�س  تاأليه �صخ�س  متلق عجيبة دّلت يف وقتها على 
يف  املتزمت  القمعي  املنهج  اىل  اإ�صارة  يف  وتعظيمه 

التعامل مع ال�صعب اأو مع الراأي االآخر.
اأو  احلكومة  يخ�صى  اأحد  يعد  مل  االأمر،  اختلف  اليوم 
�صواها، فراحت النا�س تن�رش ما يحلو لها وما يعرب عنها 
والبنايات واحلدائق،  وال�صوارع  لها يف اجلدران  ويرّوج 
جمال�س  او  النيابية  االنتخابات  تقرتب  عندما  اأما 
اأق�صى مداه مع  املحافظات، فاإن التلوث الب�رشي يبلغ 
الفو�صى يف الن�رش، فت�صاب العني بالت�صوه، وينعك�س هذا 
على الذوق الفردي والعام، ويتم ت�صويه املدن و�صوارعها 
وحدائقها واأماكنها العامة مبا ي�صمى بالتلوث الب�رشي، 
الذي ميكن و�صفه باأنه اإطالق العنان للنا�س يف كتابة 
كل ما يرغبون ويف اأي مكان متاح، حتى لو كانت هذه 
الكتابات خملفة للذوق العام او حتى التقاليد وما �صابه، 
وال  فحّدث  واملل�صقات  ال�صور  عر�س  عن  احلديث  اأما 

حرج، فهنالك العجائب والغرائب يف هذه ال�صور.
واالأمر الالفت يف هذه املوجة من االإ�صاءة للذوق العام، 
ال�صوابط،  اأو  الذوق  اأو  بالعرف  النا�س  التزام  غياب 
عر�س  طريقة  تنظم  التي  الت�رشيعات  غياب  عن  ف�صال 
و�صع  مت  واإذا  العامة،  االأماكن  يف  والكتابات  ال�صور 
تطبيقها  فاإن  والقوانني،  والت�رشيعات  القرارات  بع�س 
اأو �صعيفا كما هي احلال مع تطبيق  اأما يكون معدوما 
العامة  احلياة  تواجه  حيث  عامة،  ب�صورة  القوانني 
حركة  على  القانون  تطبيق  يف  كبريا  �صعفا  للعراقيني 
ردة  الظاهرة  هذه  تكون  وقد  املختلفة،  النا�س  واأن�صطة 
فعل للنا�س للتعبري عن تطلعاتهم واأفكارهم واآرائهم بعد 
مراحل الكبت والقمع، باالإ�صافة اىل اأنها طريقة للرتويج 
والربحية  التجارية  االأمور  من  ذلك  و�صوى  والت�صويق 

وغريها.

من يقف وراء التلوث البصري؟

المواطن و المسؤول
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