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«سورة الكورونا» واالستثناء التونسي – الهامش
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توطئة

إذا كان القارئ ینتظر نًصا تحلیلًیا حول الفكاهة والسخریة وموقعهما من الحرّیات الفردیة وعالقتهما بالفضاء العام والخاص
فأعتذر على تخیب ظنه، وإذا كان ینتظر نًصا صحفًیا یسرد وقائع الحادثة، أعتذر مرة أخرى، هذا النص هو محاولة أولیة في

صیاغة مانیفتسو للحریات الفردیة، مستوحى هو اآلخر من مطلع مشروع بحثي اشتغلت علیه مع مجموعة من الرفاق في تونس
ولیبیا والسودان قبل بضع سنوات. لم یر هذا المانیفستو النور بعد، وربما لن یراه، لكن قضیة آمنة الشرقي، أو ما یعرف إعالمیا بـ
«قضیة سورة الكورونا»، حثتني على كتابة بعض المالحظات األولیة حول ما حدث ویحدث. هذا النص هو رأي ذاتي ال یخضع

لشروط ومعاییر بحثیة، وهو محاولة لتقریظ الحریة باعتبارها القیمة األهم التي تتفرع منها باقي الحریات والقیم الحداثیة
والتنویریة، وهي تصور لواقعنا وموقع الحریة في المنطقة العربیة.

الفكاهة؛ أطواُرها

قبل الشروع في التعاطي مع قضیة سورة الكورونا، أوّد أن أقدم توضیًحا سریًعا لما حدث في تونس قبل انتشار الوباء وإثره، ففي
تونس، مثلها مثل باقي الدول العربیة، یغلب المخیال الدیني على شرائح هامة من المجتمع، ویلعب دور المحدّد بل والمقاربة

الرئیسة في َتَمّثل األزمات. فقد وقع التعاطي في البدایة من قبل التونسیین والعرب بوباء كورونا بتهّكم وتشفي كبیرین، إذ وجد
البعض في الوباء عقاًبا إلهیا للصین والشعوب غیر المسلمة التي تهاجم اإلسالم والمسلمین، وتستهلك وتأكل ما وقع تحریمه دینیَّا.

وبالطبع، لم یطل الحدیث كثیًرا بهذا المنطق حین داهم الوباء تونس والبلدان العربیة، ورغم بقاء الدیني والمقدس حاضرْین
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كسردّیة ومقولة تحلیلیة طاغیة في قلب األزمة، إذ بقیت المساجد ورجال الدین یعتبرون أنه لن یصیبنا إال ما كتب اهللا لنا، بل وذهب
البعض إلى التأكید على أهمیة الوضوء باعتباره واقًیا من اإلصابة بالفیروس، باإلضافة إلى ازدهار الطب البدیل وتقدیمه عالًجا

واقًیا من الكورونا. 

هكذا إذن، سیطرت البنى الذهنیة التقلیدیة والمتشبعة برواسب من الفكر الدیني المتشدد في المشهد طیلة أیام. إال أنه، وفي محاولة
انعكاسیة لهذه التصورات الدینیة – التي لم تثبتت نجاعتها علمًیا – وأمام غیاب الثقة في المؤسسات الصحیة وبحثیة من قبل عدید

التونسیین الذین حاولوا صیاغة إعجازات دینیة علمیة، راجت على شبكات التواصل االجتماعي سورة الكورونا، وهي سورة
تحاكي النص القرآني، إذ یدرجه البحاثون والنّقاد في آداب اللغة العربیة في إطار جنس من الكتابة اإلبداعیة یعرف باسم «المحاكاة

اللغویة»، حیث یعمد صاحب هذه النصوص بأسلوب ساخر إلى وضعها في قوالب ُتَذكِّر بنصوص مرجعیة في الموروث الثقافي
العربي.

ولكن، ورغم أّن النص یبرهن على أنه انتصار للفكاهة أكثر منه تعدي على «مقّدسات محلیة ظرفیة»، أقول مقّدسات محلیة
ظرفّیة ألن التاریخ العربي یتحفنا بعدید الفكاهات والنوادر التي تقوم بسحب الدیني نحو الدنیوي وجعله محّل تنّدر دون تكفیر أو
إقصاء، ولنا في اإلسالم الشعبي والطرقي في عدید األماكن وفي ظرفّیات مختلفة خیر مثال على ذلك، إّال أننا أمام واقع عبوس

جامد، یتناول الدیني على أنه غیر قابل للمساس. ویجعلنا هذا األمر نفكر، إذا كان المرفوض هو أّن هذه الصورة تسببت في تهدید
ناشرتها َووصولها حّد المحكمة، َفهل المرفوض هو السخریة والفكاهة، أم التعدي الدیني والمقدس، أم كالهما؟

ما حدث، ما یحدث

عمدت الشابة التونسیة آمنة الشرقي إلى نشر سورة الكورونا منذ ثالثة أشهر تقریًبا، تاریخ تسجیل أول حالة مصابة بالفیروس في
تونس، وتحاكي السورة النّص القرآني من ناحیة التراكیب، وهذه المحاكاة التي خّلفت جدًال واسًعا على شبكات التواصل

االجتماعي، وصلت حد التهدید بالقتل، لیعید هذا الجدل مؤلفات عربیة قامت بمحاكاة النص القرآني في محاولة للدفاع عن المدونة
التي نشرت السورة، وأن ما قامت به ال یعدو أن یكون سوى أمًرا بسیًطا في زمن سابق من الحضارة العربیة.

ال تخلوا المدونة النثریة والشعریة في الحضارة العربیة اإلسالمیة من نصوص وأعمال حاكت النّص القرأني.

یتحدث منصف الوهایبي، وهو كاتب وناقد أدبي من تونس، عن هذه المحاكاة التي كانت موضوع أطروحة دكتوراه دولة قام بها
في تسعینات القرن الماضي، ویقول: «مثل هذه المحاكاة قدیمة في الّتراث العربي، حتى منذ عهد النبّوة. ولكّن «األغرب» أّنها

تواصلت بعد ذلك على نحو ما نجد عند اإلمام السیوطي صاحب «اإلتقان في علوم القرآن» في مصّنفه الممتع «رشف الّزالل من
الّسحر الحالل»»، ویضیُف الوهایبي عن المحاكاة القرآنیة في الشعر العربي ما جاء في أخبار أبو تّمام:

ی�هذا العزیز قد مس�نا الض�ر� وأهلـنا أشتات� 
 الر�حال شیخ كبري ولدینا بضاعة مزجاةُ 

ّلولنا طال�هبا فأضحت خسارا فتجاراتنا بــها تر�هات 
احتسب لنا األجر وأوف لنا الكیل وصد�ق فإّننا أموات�

هذه األمثلة التي یوردها منصف الوهایبي، هي أمثلة ال تتحدد بظرفیة أو حقبة زمنیة بعینها، فهي قبل اإلسالم وفي فجر اإلسالم
وبعد عهد النبوة، أي أنها ال تخضع إلطار زمني واحد، ولم تشهد شیطنة أو رفض ونبذ وإقصاء خالل تداولها وتعاطیها، ولیس لنا

من أمثلة داعمة أفضل من رائعة أبي العالء المعري «رسالة الغفران» في التاریخ الوسیط وهي رسالة نثریة في رداٍء روائيٍّ
نقدي ولساٍن فلسفي یجسُد كومیدیًة إلهیة، مسرح البشر فیها یكون الجنة والنار، وتضُم هذه الرسالة آراء أبي العالء في الدین،

والعلم، واألخالق، وفي أسالیب الشعوب وفنونها، وقد كتبها ردا على رسالة ابن القارح الذي جعل منه فارًسا یمتطي جواد رسالته
الخیالیة التي حاور فیها الشعراء واألدباء واللغویین، أو ننظر إلى «حّدث أبو هریرة قال» لعمید األدب التونسي محمود المسعدي

في تاریخنا المعاصر ومحتوى هذا العمل یتحدث عن أبي هریرة وهو یعیش في مكة المكرمة التي ترمز إلى التقید بالروابط
االجتماعیة والطقوس الدینیة. فهو ملتزم بعباداته متزوج بطریقة شرعیة، یمثل الرجل التقلیدي فارغ الكیان في عالم راكد ال حراك
فیه، َوِصلته به تقوم على التسلیم بكّل شيء، إلى أن یجیئه صدیق له یدعوه إلى الخروج عن المألوف «أصرفك عن الدنیا عامة یوم

من أیامك» فالبعث األول منطلقه عوامل خارجیة عن أبي هریرة الذي لم یكن مستعًدا للرحیل. كان الخروج من مكة فجًرا. وهذا
الفجر یرمز به إلى ابتداء المغامرة الوجودیة.
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هذان العمالن، یستمدان شاعریتهما اللغویة من القاموس الدیني، أي استقاء التراكیب والتشابیه من المدونة الدینیة مثل الحدیث و
القرآن، ویستمدان شرعیتهما األدبیة كمحتوى نقدي یحاكي الواقع في سخریة أو مرارة من خالل مزج الواقع بالدین ونقل مشاكل

المعاش الیومي بتصّورات دینیة ال تخلو من طرافة، مما یحیلنا إلى عدم وجود قطیعة بین الدیني والواقع. وباإلضافة إلى ذلك، فإن
هذین العملین الذین أوردتهما، أو األمثلة التي ذكرها منصف الوهایبي، تجعلنا أمام تصّور أدبي كامل یحاكي النّص القرآني، أي

أننا إزاء تقلید أدبي متأصل في المدونة األدبیة یحاول العدید اآلن طمسه ونكره. 

إضافة إلى ذلك، یورد محمد البنا، في مقالته «بیرم كما عرفته، ومحمد العتر: ألحان مصریة، ومجلة الجراد»، القاهرة، یولیو
1994، ما كتبه محمد بیرم التونسي، وهي «سورة الستات» التي وقف فیها منصف الوهایبي وقفة المتأمل في جمالیتها في المقال

نفسه ویقول التونسي في هذه «السورة»:

یا أّیها المحافظ إذا أبصرتم الّنساء یقّصرن مالبسهّن، ویبدین صدورهّن، فأصدروا لهّن منشورا * أّال یتخّططن ویتحّككن
ویقّورن الّثوب تقویرا * إّنما األحمر واألبیض والكحل واألقالم زینة من عمل الّشیطان، ولیست شیئا مشكورا * صنعة

اهللا التي تعجب المّتقین من الّرجال، وال یعجب األحمُر إّال رجال غفیرا * وقـل للمتزّوجات یسترن أفخاذهّن، ویغّطین
سّمانات أرجلهّن، وال یلبسن فستانا قصیرا * ذلك بأّنهّن تزّوجن، ومن تتزّوج فقد فازت فوزا كبیرا * العانسات واألبكار

یغسلن وجوههّن، ویمّشطن شعورهّن، وال یضعن جبسا وال جیَرا * لیعلم الذین یخطبون ذات البعل وغیر ذات البعل
وكفى بذلك تفسیَرا * ما كان لرجل یتبع المرأة وهو مؤمن، إّن الّرجل كان خنزیَرا * یا نساء الّشعب إن یملك منكّن

الّرجال أغراضهم فلن تتزّوجن أبدا، ولو أعجبتهّن كثیَرا * الّراقصون للّراقصات، والّصرماحون للّصرماحات،
والمعّلمون للمعّلمات. وال تتزّوج شریفة خنزیَرا * حّرمت على المؤمنات الّسمكة واألساور من القشرة والحجل، وما جعل

اهللا من أرجلهّن جنزیَرا.

 إن هذه السورة، والتي كتبها محمد بیرم التونسي في سیاق وصفه لواقع النساء حینها ال تخلو من جمالیة لغویة وطرافة وفكاهة،
وجمالیة لغویة، وذلك في وقعها الصوتي التي ترد كقصیدة عمودیة في نطقها تتألف من صدر وعجز، وطرافة وفكاهة في نقده

للفقهاء والمتزمتین.

دفاًعا عن آمنة الشرقي، دفاًعا عن حریة التعبیر

المجال الذي أود أن أكتب فیه، وهو أهمیة حریة التفكیر وحریة التعبیر، وهذا المجال أضْیُق من ذكر األمثلة والنماذج التي حاكت
النص القرآني بفكاهة أو بجدّیة، وحتى ال أبتعد عن الفكرة الرئیسة، نطرُح األسئلة التالیة: ما حدود الحریة؟ ما المقدس؟ وما هذا

التعارض الذي یقدمه لنا البعض كحقیقة حتمیة بین الحریة والمقدس (الدین)؟

قوبل نشر الشابة التونسیة آمنة الشرقي برفض وسخط كبیرین، وصل حد التهدید بالقتل وطردها من مقّر سكناها الحالي، بل
ووصل األمر إلى مقاضاتها ومحاكمتها بستة أشهر سجن وغرامة مالیة تقدر بألفي دینار (قرابة 650 دوالر أمریكي) بتهمة

الدعوة والتحریض على الكراهیة بین األدیان واألجناس والسكان، وكذلك بتهمة النیل من الشعائر الدینیة.

ورغم المساندة الكبیرة التي تلقتها من أطیاف واسعة من المجتمع المدني واألحزاب التقدمیة إّال أّنه حكم علیها بستة أشهر، ویبدو
أن الذین تولوا النظر في قضیة آمنة الشرقي استجابوا لنزعاتهم الفكریة واألیدیولوجیة الضیقة وتغافلوا عن حقیقة شیوع محاكاة

النص القرآني التي حدثت في مناسبات عدة سابًقا كما عبرت الصحفیة فاطمة البدري.

وتمثل هذه الحادثة، وصمة عار في تاریخ تونس بعد الثورة، التي أكد دستورها على حریة الضمیر والمعتقد والتعبیر، خصوًصا
مع تأكید دستور 2014 على مدنیة الدولة وأن الشریعة لیست مصدر التشریع، ورغم هذه التأكیدات، إال أّن حادثة «سورة

الكورونا» تجعلنا نعید النظر في مدى توافق هذه التأكیدات مع الحكم الذي سلط علیها، ولنا أن نلقي نظرًة بسیطة على “آیاِت” هذه
السورة لنرى إن كانت تستحق توجیه نیران أجهزة الدولة القمعیة علیها:

كوفید، والفیروس المبید، بل عجبوا أن جاءهم من الصین البعید، فقال الكافرون إنه مرض عنید، كال بل هو الموت
األكید، ال فرق الیوم بین الملوك والعبید، فاعتصموا بالعلم واتركوا التقالید، وال تخرجوا لتشتروا السمید، وامكثوا في

بیوتكم إنه بالء شدید، واغسلوا أیدیكم بالصابون الجدید، صدق جیلو العظیم.

ً
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كل هذا رغم أنَّ آمنة الشرقي لیست وحدها من حاكت النّص القرآني حدیًثا في تونس، فرئیس الجمهوریة التونسیة الحالي قیس
سعید ألقى قصیدة للشاعر أحمد مطر یحاكي فیها النّص القرآني تقول: «إذا الدساتیُر ُسئَلْت بأيِّ ِحْبٍر ُكِتَبْت الْنَتَفَضْت ُفصوُلها

وصرَخْت بنودها بحبر مستورد من عواصم غربیة»، ما یحیل إلى اآلیة الثامنة من سورة التكویر {وإذا الموؤودة ُسئلت بأي ذنب
ُقتلت}، ولكن رغم ذلك، لم تقع مالحقة قیس سعّید أو االمتعاض مما فعله، فما لنا إّال أْن نتساءل عن أسباب هذه االستهداف المحدد

آلمنة دون غیرها.

حین نشرت آمنة الشرقي السورة، كانت رائجة حینها، لم تكن أول من ینشره، وهي بالتأكید لیست األخیرة (فقد تضامن معها العدید
بإعادة نشر الصورة) ولم تتوقع أن یحدث كل هذا الهجوم علیها، فكما قالت في حدیث مع مدونة ترند: «نشرت تلك الصورة

وعبرت عن أفكاري بشخصیة مكشوفة، ألننا نعیش في دولة تضمن حریة التعبیر عن الرأي والمعتقد».

وتستدرك: «لم أتوقع كل هذا الهجوم والتهدید، أغلب معارفي ملحدون، وبعض المتدینین یقبلوننا بأفكارنا دون إقصاء، ویحاوروننا
باحترام».

آمنة الشرقي هي ناشرة النص ولیست كاتبته – ورغم أن كتابته أو نشره ال یغّیر شیًئا في نظري – أي أنها بریئة من الناحیة
القانونیة كما دافع عنها شكري المبخوت في تدوینته قائًال: «لقد ثبت بالبرهان القاطع اّن النّص المسّمى بسورة الكوفید نقول ولم
تنشئه المواطنة آمنة الشرقي إنشاء وإذا سّلمنا جدال بأّنه نّص دال على ما ذكر في الحكم وینّم عن استهزاء بالقرآن الكریم یصمه

الفقهاء القدامى بالكفر فإّن الحكم الصادر في حقها قد ألبس التهمة لغیر صاحبها بما أّن القاعدة الفقهّیة القدیمة تقول بأّن ناقل الكفر
لیس بكافر فكیف یكون القضاء المدنّي أشّد تطّرفا وانغالًقا من القضاء الشرعّي الذي ألغاه قانون 3 أوت 1956 بتوحید القضاء».

مفترق الطرق

قدمت تونس كنموذج للتعایش بین األدیان والتعایش السلمي، بل وقع اعتبارها عاصمة للثقافة اإلسالمیة َوراعیة لحج الغریبة
الیهودي، باإلضافة الى وجود ُوزراء یهود في حكوماتها منذ االستقالل، ولكن هذا لم یشفع لناشرة السورة، ولیست وضعیة آمنة

الشرقي بمعزل عّما یحدث في تونس، فخالل العشر سنوات األخیرة حدثت عدید من أحداث العنف والصنصرة والتضییق
والرقابة، منعت مسرحیة «ألهاكم التكاثر» بسبب عنوانها، وُهوِجم على قصر العبدلیة بسبب اللوحات والصور التي وقع عرضها

هناك، باإلضافة إلى اقتحام صالة سینما الحریة بتونس لعرضها فیلم «ال ربي ال سیدي» للمخرجة الشیوعیة نادیة الفاني، وقام
غازي الجابري بطلب لجوء سیاسي بسبب كتابه «وهم اإلسالم». كل هذه الحوادث حصلت بعد 2011، أي تاریخ الثورة

التونسیة، ما كانت لتحصل في تقدیري قبلها، لیس ألّن النظام كان یحكم قبضته األمنیة ویقمع جمیع األنفس اإلبداعیة التقدمیة فقط،
ولكن ألن الذهنّیات تغیرت كذلك.

تقول آمنة الشرقي حول ما حصل لها إثر استدعائها من طرف النیابة العمومیة : «تفاجأت باستدعائي للتحقیق وبطریقة اعتبرتها
رجعیة وال تستند لروح القانون. فقد تم استجوابي من قبل سبعة ممثلین للنیابة العمومیة، حیث وجهوا لي تهم ممارسة العنف

واإلساءة للدین، وهنا أتساءل كیف یمكن أن تكون تلك التدوینة عنیفة؟».

بات تجدید الخطاب الدیني أولویة في مدار اهتمام األوساط األكادیمیة والدینیة، لتقدم المؤسسات الدینیة عدید المراجعات في مسائل
لم یقع التطرق لها سابًقا مثل اإلجهاض والحدود وحكم الرّدة، ولكن لم یقع التطرق لمسألة التعاطي الفكاهي مع المقدسات، وبقینا
أمام فتاوي  تحّرم النكت الدینیة والمس من الشعائر الدینیة، مستندین خصوًصا إلى اآلیة: {َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َلَیُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض

َوَنْلَعُب ُقْل َأِباهللاَِّ َوآَیاِتِه َوَرُسوِلِه ُكْنُتْم َتْسَتْهِزُئوَن} (سورة الّتوبة، اآلیة 65). 

كانت هذه اآلیة هي المحدِّد في مسألة اللعب واالستهزاء بالدین وبالرموز الدینیة، ورغم أّن المحتوى المنشور على شبكات
التواصل االجتماعي في تونس والعالم العربي یحفل بمضامین االستهزاء بالدیانات األخرى والكراهیة إّال أّن الُسَلط القانونیة ال
تتحرى – أو أقلُّه ال نجد مثل هذه الهّبة الشعبیة تجاه الحادثة – إّال حین یقع المس من الرموز الدینیة في المخیال اإلسالمي مما
یجعلنا نعتبر أّن مقاضاة ناشرة سورة كورونا ومحاكمتها خاضعان لمزاجیة أكثر من احتكامهما لنصوص قانونیة، وخصوًصا

الفصل السادس من الدستور الذي یؤكد على حریة الضمیر والتعبیر.

تكمیم األفواه، عودة لمحاكم التفتیش
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فتحت ثورة 14 جانفي/ ینایر الباب على مصرعیه من أجل التعبیر بكل حریة، وما وقع اعتباره من التابوهات أو المحرمات مثل
الدین والجنس والسیاسة والتي كان یجب تحاشي الخوض فیه، لم یعد كذلك، حیث ساهمت الثورة في فتح النقاش ورفع األصوات

المقموعة سابًقا، ولكن لم یعد األمر كذلك. ورغم الهامش الكبیر الذي حققته تونس في مجال حریة التعبیر والرأي، إّال أّن االمر لم
یعد كذلك طیلة بعض السنوات الماضیة،  حیث تزاید عدد المالحقات القضائیة والقانونیة ضد الفنانین/ات والمدونین/ات والكتاب
بسبب تدوینات أو أعمال فنّیة. إذ حافظت السلطات المختلفة في تونس على االرث القمعي لنظام بن علي في التشریعات والقوانین

لتساهم في الحّد من حریة التعبیر وتخویف أي شخص ینتقد السیاسات العامة في البالد أو المؤسسة األمنیة والعسكریة أو
“الرموز” الدینیة، وتعتبر حادثة آمنة الشرقي بنشرها لسورة الكورونا تجلًیا واضًحا لعودة سیاسة تكمیم األفواه ومحاكم التفتیش،
عن طریق بعض القضاء واألجهزة القانونیة التي تحتكم الى مشاعرها ومرجعیات دینیة ال إلى منظومة حقوقیة أو تقنیة. ویعتبر

تجریم آمنة الشرقي محاولة أخرى للصنصرة والرقابة ومحاربة التعبیر السلمي على االنترنت، وتعتبر مجلة االتصاالت والمجلة
الجزائیة والمرسوم عدد 115/2011 المتعلقین بحریة الصحافة والتعبیر، وتمثل هذه الفصول تجسیًدا للقیود التي تواجه حریة

التعبیر والتدوین السلمي في تونس ومنها الغرافیتي، التدوین، االحتجاج الفني والمحاكاة السوداء، ومنها الفكاهة.

وتطرح الفكاهة نفسها أمام واقع ینبذ النقد الفكري والفلسفي والعلمي للدین ویشكك فیه، لتصبح الفكاهة والمحاكاة والخیال الوسائل
األنجع في مجابهة الدیني والتصورات الدینیة، وتصبح تیاًرا رسمًیا، إذ راج فن الكاریكاتیر والمدونات الساخرة والصفحات

والمواقع الهزلیة التي تنتقد وتعالج ظواهر دینیة واجتماعیة وسیاسیة بأسلوب هزلي، وإلى ذلك تمثل جرأة نقدیة.

لو أتیح لي تلخیص موقفي من قضیة آمنة الشرقي، لقلت، هي معركة ضد القمع، ضد األنظمة التي تاجرت وسلبت الحلم وساهمت
في نشر الجهل والتكفیر.

تمثل قضیة آمنة الشرقي وصمة عار في تاریخ تونس بعد الثورة، تونس المدنیة الدیمقراطیة التقدمیة، فبعد إصدار هذا الحكم
سنرى أّن هذه الدیمقراطیة لیست إّال شعاراٍت تقّدم للمجتمع الدولي وال تعكس الواقع. 

وإلى ذلك، تمثل هذه القضیة محاكمة للخیال، وللفكاهة، وعودًة إلى محاكم التفتیش التي تصادر الضمائر والمعتقدات واآلراء،
وستتوالى مثل هذه القضایا إن لم یقع الحسم في مسألة الحریة بشكل جذري، بعیًدا عن تقدیرات قضاة ربما یحتكمون لتصوراتهم

الذاتیة ال لقیم كونیة. وبعیًدا عن هالمیة مفهوم المقّدس الذي ال یمكن تحدیده باعتبار أنه یمثل وجهة نظر، وجهة نظر ال غیر.

 أتوّجه بالشكر لكل الرفاق والرفیقات الذین ساهموا في تطویر هذا النص بمالحظاتهم الهامة  وعلى رأسهم هادي یحمد، زینب
توجاني، نادر الحمامي، یوسف بن موسى، ضو الصغیر ورولى الصغیر، ویبقى أي خلل أو قصور في هذا النّص خطأ أتحمل

مسؤولیته الكاملة.


