عربيات  /دوليات 9
A L - B I N A A
يومية �سيا�سية قومية اجتماعية
Monday 22 February 2016 Issue No. 2011

االثنني  22شباط  2016العدد 2011

نحو � 150شهيداً في تفجيرات دموية ا�ستهدفت ريف دم�شق وحم�ص ..واعتقال �إرهابيين �آخرين

ُّ
م�ستعدون لوقف �إطالق النار �شرط عدم ا�ستغالل الإرهابيين له
الأ�سد:
أعلن الرئيس ال��س��وري بشار األس��د ف��ي مقابلة م��ع صحيفة
«البايس» اإلسبانية أول أمس ،استعداد حكومته لوقف إطالق النار
بشرط عدم استغالله من قبل اإلرهابيين.
وأضاف األسد« :أعل ّنا أ ّننا مستعدّون ..لكن األمر ال يتعلق فقط
باإلعالن ،ألنّ الطرف اآلخر قد يُعلن األمر نفسه ..المسألة تتعلّق بما
ستفعله على األرض ..إذا أردتَ استعمال عبارة وقف إطالق النار،
وهي ليست الكلمة الصحيحة ،ألنّ وقف إط�لاق النار يحدث بين
جيشين أو بلدين متحاربين .إذن ،لنقل بأ ّنه وقف للعمليات .المسألة
تتعلّق أوال ً بوقف النار ،لكن أيضا ً بالعوامل األخرى المك ّملة واألكثر
أهمية ،مثل منع اإلرهابيين من استخدام وقف العمليات من أجل
تحسين موقعهم».
وطالب األسد بمنع الدول ،وخصوصا ً تركيا ،من إرسال اإلرهابيين
إلى سورية أو تقديم أي نوع من الدعم اللوجستي لهم لوقف العمليات
العسكرية ،مشيرا ً إلى أنّ قرار مجلس األمن الذي يتعلّق بهذه النقطة
لم يُن ّفذ.
وأضاف األسد أنّ هناك  80دولة تدعم اإلرهابيين بطرق مختلفة،
مشيرا ً إلى أنّ بعضها يدعمهم مباشرة بالمال أو بالدعم اللوجستي أو
بالسالح أو بالمقاتلين ،وبعضها اآلخر يقدّم لهم الدعم السياسي في
مختلف المحافل الدولية.
واستبعد األسد إمكانية إرسال تركيا والسعودية قوات بر ّية إلى
سورية ،لكنه هدّد إذا ما حدث ذلك بالتعامل معها كما مع اإلرهابيين.
«سندافع عن بلدنا .هذا عدوان .إ ّنهم ال يملكون أيّ حق للتدخل في
سورية سياسياً ،وال عسكرياً».
وأشار الرئيس السوري إلى ضرورة تو ّفر جميع الشروط الالزمة
لنجاح وقف إطالق النار« ،إذا لم نو ّفر جميع هذه المتطلّبات لوقف
إطالق النار ،فإنّ ذلك سيُحدث أثرا ً عكسياً ،وسيؤدي إلى المزيد من
الفوضى في سورية ،ويمكن أن يُفضي ذلك إلى تقسيم البالد بحكم
األمر الواقع .ولهذا السبب ،إذا أردنا تطبيق وقف العمليات فإنّ ذلك
ممكن أن يكون إيجابيا ً مع توافر العوامل التي ذكرتها».
كما أ ّكد الرئيس السوري أنّ الدعم الروسي واإليراني لبالده كان
مه ّما ً لتحقيق الجيش السوري تقدما ً على األرض« ،ال ّ
شك أنّ الدعم

الروسي واإليراني كان جوهريا ً كي يح ّقق جيشنا هذا التقدم ،أما
القول إ ّنه ما كان بوسعنا تحقيق ذلك فهذا سؤال افتراضي .أعني
أن ال أحد يمتلك اإلجابة الحقيقية عن تلك ال��ـ«إذا» ..لكننا بالتأكيد
بحاجة إلى تلك المساعدة».
وح��ول المزاعم األميركية بشأن قصف روسيا مستشفى في
سورية ،قال األسد إ ّنها عارية عن الصحة ،ولم يقدّم أحد دليل عليها،
«بعض المسؤولين األميركيين قالوا إ ّنهم ال يعرفون من فعل ذلك.
هذا ما قالوه الحقاً ..هذه البيانات المتناقضة أمر شائع في الواليات
المتحدة ،لكن ليس لدى أحد دليل حول من فعل ذلك وكيف حدث
ذلك .وفي ما يتعلق بالضحايا ،فإنّ هذه مشكلة في كل حرب .أشعر
بالحزن طبعا ً لموت كل مدني بريء في هذا الصراع ،لكن هذه حرب،
وكل حرب سيّئة ،فليس هناك حرب جيدة ألنّ هناك دائما ً مدنيّون
وهناك أبرياء سيدفعون الثمن».
وتابع الرئيس أنّ «األميركيين هم الذين فعلوا هذا .قتلوا العديد من
المدنيين في الجزء الشمالي من سورية وليس الروس .أعني أ ّنه لم
يقع حادث واحد يتعلّق بالمدنيين حتى اآلن ،ألنّ الروس ال يهاجمون
المدن ،بل إنّ هجماتهم تحدث بشكل رئيسي في المناطق الريفية».
وعبّر األسد عن رؤيته لمستقبل سورية بضرورة تشكيل حكومة
وح��دة وطنية يمكن لجميع األح��زاب السياسية االنضمام إليها،
تكون مه ّمتها إعداد دستور جديد ،ث ّم إجراء استفتاء عليه ،لتجري
االنتخابات بعد ذلك طبقا ً للدستور الجديد.
وحول مسألة بقائه في السلطة ،ور ّدا ً على سؤال الصحيفة ،أين
يرى الرئيس السوري نفسه بعد  10سنوات؟ قال األسد« :األكثر
أهمية كيف أرى بلدي أل ّنني جزء من بلدي ،بالتالي بعد  10سنوات
أو ّد أن أكون قد تم ّكنت من إنقاذ سورية كرئيس ،لكن ذلك ال يعني أ ّنني
سأكون رئيسا ً بعد  10سنوات .أنا أتحدث عن رؤيتي لهذه الفترة..
ستكون سورية سليمة ومعافاة ..وسأكون أنا الشخص الذي أنقذ
بالده .هذا عملي اآلن ،وهذا واجبي ..إذن ،هكذا أرى نفسي في ما
يتعلّق بالمنصب .وعن نفسي كمواطن سوري ،هذا ليس هدفي .أنا
ال أكترث بوجودي في السلطة ،بالنسبة لي إذا أراد الشعب السوري
أن أكون في السلطة فسأكون ،وإذا أرادوا ألاّ أكون فلن أكون .أعني إذا

فعلي المغادرة مباشرة».
كنت ال أستطيع مساعدة بلدي
ّ
وقد ص ّرح وزير الخارجية األميركي جون كيري أمس ،أنّ الهدنة
في سورية يمكن أن تدخل حيّز التنفيذ قريباً.
وقال كيري عبر مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية األردني
ناصر ج��ودة ،في العاصمة األردنية عمان« :نحن أقرب إلى وقف
إطالق النار في سورية من أي وقت مضى» .وأضاف كيري« :تحدّثت
توصلنا التفاق مشروط من حيث المبدأ على
مع الفروف ،وأعتقد أ ّننا ّ
وقف القتال في سورية».

وأ ّك��د كيري أنّ الرئيسين الروسي واألميركي بوتين وأوباما
سيضعان اللمسات األخيرة على ا ّتفاق الهدنة في سورية.
وكان جون كيري واصل بحث آلية وشروط الهدنة في سورية مع
سيرغي الفروف ،اليوم األحد ،حسب الخارجية الروسية.
تجدر اإلشارة إلى أ ّنه جرى االتفاق أول أمس في جنيف بين روسيا
والواليات المتحدة على مشروع وثيقة لوقف العنف في سورية
تستثني «جبهة النصرة» و«داعش».
(التتمة ص)14

هنية :محادثات تركيا مع الكيان ال�صهيوني قطعت �شوط ًا مهم ًا

مقتل جندي �إماراتي في ال�سعودية �ضمن تحالف العدوان

عبا�س يطلع كيري على الجهود لعقد م�ؤتمر الت�سوية

اليمن« :القاعدة» َّ
يتمدد وي�سيطر على �أحور ب�أبين

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
لوزير الخارجية األميركي ج��ون كيري السعي
الفلسطيني لعقد مؤتمر دولي للتسوية.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل
أبو ردينة إن عباس استقبل كيري في العاصمة
األردنية عمان أم��س .وأض��اف أبو ردينة أنه تم
خ�لال اللقاء استعراض األوض��اع بشكل موسع
ومفصل ،وأن عباس «شدد على أننا نقوم بجهود
مع المجتمع الدولي لعقد مؤتمر دول��ي للسالم
وإيجاد آلية على نمط  1+5إليجاد حلول فعالة
للقضية الفلسطينية» ،بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن عباس شدد على «أننا مستمرون
في السعي للذهاب إلى مجلس األمن الدولي ،من
أجل إدانة االستيطان والمطالبة بوقفه» ،متحدثا ً
عن السعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
من جهة أخرى ،طلب عباس من كيري التدخل
الفوري ل��دى الجانب الصهيوني إلط�لاق سراح
الصحافي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 90
يوماً ،واإلف��راج عن جثامين القتلى الفلسطينيين
المحتجزة.
وأكد كيري ،وفق أبو ردينة ،أن اإلدارة األميركية
مستمرة حتى اللحظة األخيرة في بذل كل الجهود
المطلوبة إلب��ق��اء ح��ل الدولتين قائما ً م��ن أجل
االستقرار واألمن في المنطقة والعالم.

سيطر تنظيم القاعدة على مديرية
أح��ور الساحلية في محافظة أبين
بجنوب اليمن بعدما قتل مسلحوه
ثالثة مقاتلين من ميلشيبات الرئيس
المستقيل عبدربه منصور ه��ادي
فيها ،على ما أفاد سكان ومسؤولون
عسكريون.
وه��اج��م ع��ن��اص��ر م��ن التنظيم
المتطرف مديرية أح��ور الواقعة
في محافظة أبين فجر السبت ومن
ثم استولوا على ع��دد من المباني
العامة وسيطروا على المدينة التي
كانوا يحتلون بعض أحيائها منذ
أسابيع.
ي���ذك���ر أن ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان
السعودي قد دعم تنظيم القاعدة منذ
بداية حملته على اليمن الذي سانده
في حربه للسيطرة على عدن ،واآلن
ظهرت الخالفات بين الطرفين بسبب
النزاع على مناطق السيطرة ،وهو
ما نجم عنه عمليات اغتيال لقيادات
ميلشيا ه���ادي ت��ج��ري بين الحين
واآلخر.
وبسيطرة القاعدة على أحور يطون

يذكر أن قوات االحتالل تحتجز القيق في سجن
بشمال الكيان الصهيوني منذ تشرين الثاني
وتتهمه باالنتماء لحركة «حماس» .ويقول أطباء
إنه ي��زداد وهنا ً يوما ً بعد يوم وإن��ه يتكلم ببطء
ومشقة ويتألم.
م��ن جهة أخ���رى ،ق��ال ن��ائ��ب رئ��ي��س المكتب
السياسي لحركة حماس ،إسماعيل هنية ،إن

محادثات تركيا مع الكيان الصهيوني قطعت
شوطا ً مهما ً في ما يتعلق بالحصار المفروض على
قطاع غزة.
ي��أت��ي ذل��ك ف��ي وق��ت أع��ل��ن م��س��ؤول ت��رك��ي أن
مفاوضات تطبيع العالقات بين بالده و«إسرائيل»
وصلت إلى المرحلة النهائية.
(التتمة ص)14

توقف اال�شتباكات في الفلوجة بعد اعتقال «داع�ش» الع�شرات من �أبنائها

العبادي :الح�شد ال�شعبي �سي�شارك في تحرير المو�صل

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ،أن قوات
الحشد الشعبي ستشارك ف��ي العمليات العسكرية
لتحرير الموصل ثاني أكبر مدن العراق من سيطرة تنظيم
«داعش».
وق��ال العبادي خ�لال جلسة استضافته في مجلس
النواب أول من أم��س« :ستشارك كل القطعات األمنية
والحشد الشعبي والعشائر بالتعاون مع إقليم كردستان
في تحرير نينوى» ومركزها الموصل ،مشيرا ً إلى أنه
«سيرفع العلم العراقي فيها قريباً».
وفي وقت سابق ،أكد رئيس الوزراء العراقي أن «البعض
يحاول اإليقاع بين الحشد والدولة ،متناسيا ً أن الحشد
مؤسسة تابعة للدولة وتمويلها ووضعها تابع للدولة».
وي��أت��ي إع�لان ال��ع��ب��ادي ف��ي وق��ت تستمر العمليات
العسكرية للقوات العراقية بشقيها األمني والعسكري

وبمساندة عناصر الحشد الشعبي المؤلف من المتطوعين،
في مناطق مختلفة من البالد.
وتطرق العبادي في كلمته إل��ى ح��زم اإلص�لاح التي
أعلنها العام الماضي وقال إن «اإلصالحات التي قمنا بها
حقيقية وليست شكلية ،ولكن تزامنها مع انخفاض أسعار
النفط جعل البعض يعتقد أنها إجراءات تقشفية» ،مضيفاً:
«ال نريد العودة إلى نظام المحاصصة ونحن مع تمثيل
المكونات ،وأدع��و إلى توافق سياسي لتحقيق التغيير
الجوهري».
ميدانياً ،أعلنت مصادر أمنية ومحلية عراقية أمس
توقف االشتباكات بين أبناء العشائر في مدينة الفلوجة
غرب بغداد ومسلحي داعش إثر قيام التنظيم باعتقال
العشرات من أبناء المدينة.
(التتمة ص)14

�ألمانيا تنوي
�إر�سال جنود
�إلى تون�س
ذك����رت «ص��ح��ي��ف��ة ب��ي��ل��د إم
س��ون��ت��اغ» األل��م��ان��ي��ة أم���س أن
ألمانيا تنوي إرس��ال جنود إلى
تونس لتدريب الجيش هناك مع
احتمال تدريب الجيش الليبي
أي��ض��ا ً ع��ل��ى م��ح��ارب��ة مسلحي
داعش في ليبيا.
وأش����ارت الصحيفة إل��ى أن
ممثلين عن وزارت���ي الخارجية
وال��دف��اع سيتوجهون الخميس
والجمعة المقبلين إل��ى تونس
ل���دراس���ة إم��ك��ان��ي��ة م��ش��ارك��ة
عسكريين ألمان في بعثة تدريب،
مضيفة أن هذا االلتزام قد يؤدي
فيما بعد إلى إقامة معسكر تدريب
للجنود الليبيين في تونس مع
شركاء آخرين.
وقالت وزيرة الدفاع األلمانية
أورسوال فون در ليين للصحيفة إن
«إرهاب تنظيم داعش يهدد شمال
أفريقيا ك��ك��ل» وم��ن ال��ض��روري
جدا ً «بذل الجهود الممكنة كافة
لدعم الدول التي تناضل من أجل
الديمقراطية مثل تونس».
وأض��اف��ت أن «إق��ام��ة معسكر
للتدريب في تونس سيساعد في
االستقرار اإلقليمي».
وتابعت ال��وزي��رة األلمانية:
«في حال نجحت ليبيا يوما ً ما
في تشكيل حكومة وحدة وطنية
فسيكون بإمكان قواتها األمنية
(التتمة ص)14

قد التنظيم وجوده في محافظة أبين
التي يسيطر فيها أيضا ً على عاصمتها
زنجبار ومديريتي جعار وشقرة.
وه��و ما يسمح للتنظيم بإحكام
قبضته على الطريق الساحلي بين
مدينة المكال ،التي تعتبر معقله في
الجنوب الشرقي ،ومدينة زنجبار.

جانب التفجيراتِ في عدن
وإل��ى
ِ
والتوسع الالفت للجماعات المتشددة
ِ
في المناطق اليمنية الجنوبية تنتشر
ظاهر ُة التصفيات الجسدية لتزيد من
الفوضى العارمة ومعاناة اليمنيين
في تلك المناطق.
(التتمة ص)14

بيان وا�شنطن حول الثورة البحرينية لال�ستهالك الإعالمي

الوفاق :حرية الر�أي معدومة
واالحتجاج ال�سلمي ممنوع
أك���دت «جمعية ال��وف��اق الوطني
اإلسالمية» البحرينية المعارضة أن
«حرية ال��رأي والتعبير في البحرين
معدومة وكل أن��واع الحريات غائبة
ومحاصرة وتتعرض للكبت والقمع،
وأن التظاهر واالح��ت��ج��اج السلمي
واالنتقاد ألبسط سلوك السلطة ممنوع
في البالد».
وبحسب «م��رأة البحرين» ،قالت
ال��وف��اق ال��س��ب��ت ،ف��ي تعليقها على
بيان الخارجية البحرينية« ،إن هناك
تقييدا ً ومحاصرة للعمل السياسي
والحقوقي في البحرين وإن القيادات
السياسية والمواطنين يحاكمون
بسبب التعبير عن آرائهم حول حاجة
البالد إلصالحات سياسية أو حقوقية
أو اقتصادية».
وأش���ارت ال��وف��اق ف��ي بيانها إلى
«غياب اإلع�لام المتوازن أو المنصف
وهيمنة اإلعالم التسلطي وإعالم الرأي
ال��واح��د على ك��ل المشهد البحريني
واعتبرته خالفا ً لتوصيات بسيوني»
(اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي
الحقائق).
ولفتت ال��وف��اق إل��ى منع النظام
البحريني ،القوى السياسية حتى من
إصدار نشراتها وأوضحت أن «اإلعالم
الرسمي في البحرين منحاز بشكل تام

ويعمل وفق أجندة خاصة ،فيما يغص
اإلعالم بكتابات تحرض على الكراهية
واالزدراء والطعن والتعريض بمكونات
ال��وط��ن م��ن دون م��س��اءل��ة ،وتمنع
وسائل اإلع�لام الدولية من العمل في
البحرين ،ويتعرض الكثيرون للطرد
واالحتجاز».
كما جددت الوفاق مطالبتها بـ»قضاء
مستقل تضمنته وثيقة المنامة وكل
الحوارات السياسية ومن ضمنها ما
قدمته السلطة في تصريحات ووثائق
رسمية ضمن المطا َلب األساسية كون

القضاء يشكل السلطة الضامنة».
وفي سياق آخ��ر ،قال القيادي في
ائ��ت�لاف  14فبراير عصام المنامي:
«إنّ بيان الخارجية األميركية الصادر
األرب��ع��اء الماضي لمناسبة الذكرى
السنويّة الخامسة للثورة البحرينية،
ال يعدو أن يكون استهالكا ً إعالميا ً لذ ّر
ال��رم��اد في العيون ،والتغطية على
حقيقة الدعم ال��ذي تقدمه واشنطن
ل��ن��ظ��ام ال��ح��ك��م ال��دي��ك��ت��ات��وري في
البحرين».
(التتمة ص)14

همزة و�صل
ن�سور خم�سة..
قيمة البطولة
نظام مارديني
أعاد التشييع المهيب للشهيد
أدونيس نصر ،أهمية مصطلح
البطولة ف��ي قاموسنا القومي
ال �ت��ي ال ي�م�ك��ن أن ت �ت �ك � ّرس إال
بالتربية ال�ت��ي ت�ب��دأ م��ن المنزل
وتستم ّر بالحزب وال تنتهي في
إال الميادين.
منذ شهادته الكبرى ،مأسس
س �ع��اده م�ف�ه��وم ال �ش �ه��ادة وهو
ي �ق��ول« :م��ارس��وا ال�ب�ط��ول��ة وال
تخافوا الحرب بل خافوا الفشل»،
ول� �ه ��ذا ف��ال �ش �ه��داء القوميون
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ون ه � ��م ط�ل�ائ��ع
انتصاراتنا ال�ك�ب��رى .ه��م أبناء
فكر نهضوي واض��ح ،وعميق
وصلب في اإلرادة.
في اإليمان ُ
هذه العقيدة وهذه النهضة ،نواة
م��زروع��ة ف��ي نفوس المؤمنين
ب �ه��ا ،م�ن�ه��ا ي �س �ت �م �دّون القيمة
والمعنى لوجودهم ،ألن قدرهم
أن �ه��م ح�م�ل��وا قضية وجعلوها
إيمانا ً لهم ولعائالتهم وشعارا ً
لبيوتهم.
تحدّثنا شهادته أن��ه ال يزال
ثمة زمن جميل للقضايا الكبرى
ال��ت��ي دون� �ه ��ا ال���دم���اء ال��زك �ي��ة،
ح �ك��اي��ات الب ��د أن ي �ك��ون ألسر
ال �ش �ه��داء دور ف�ي�ه��ا ونصيب
كبير لتكتمل ال �ص��ورة ببعدها
االجتماعي بعد أن قدّمت نسور
الزوبعة بعدها العسكري .معنى
هذا أننا سنستمر بتربية أجيالنا
ال� �ج ��دي ��دة ع �ل��ى ح ��ب ال ��وط ��ن،
وتعظيم االن�ت�م��اء إليه والدفاع
عنه ،وأمامهم قصص بطوالت
أج �ي��ال سبقتهم داف �ع��ت عنهم،
وع ��ن ش ��رف ب�لاده��م بالتر ّفع
عن انتماءاتهم الدينية والعرقية،
وليس غريبا ً هنا عندما ُيصلّي
على الشهيد شيخ درزي وشيخ
س�ن��ي وك��اه��ن ،وع �ن��دم��ا يكون
ذل��ك ،فاعلم أن ه��ذا الشهيد هو
س ��وري ق��وم��ي اج�ت�م��اع��ي ،كما
حدث أمس في جرمانا في ريف
دمشق.
ب� �ي ��ن ذاك ال� �م ��اض ��ي وه� ��ذا
الحاضر تاريخ نضال ال ليبقى
م� �ج� � ّرد ذك� ��رى ف �ح �س��ب ،لكنه
ذاك���رة ل��ن تنساها أج �ي��ال هذه
األم� ��ة وس�ت�ب�ق��ى ه ��ذه ال��ذاك��رة
منارة لإلنسانية ووفاء للتاريخ
واالنتماء والحضارة.
ن �ع��رف أن ف��ي ت��اري��خ األم��م
والشعوب ومضات عز وفخار،
وباستشهاد أدونيس ورفقائه
�س���دت ب �ش �م��وخ
وم � �ض� ��ة ت� �ج�� ّ
وب �ط��ول��ة وش �ج��اع��ة ،ليعطونا
رسالة نعتز بها ،بأنّ هذه األمة
ستبقى حيّة ولو ُقتلت أجسادنا
وستبقى ه��ذه ال�ش�ه��ادة خالدة
في وجدان أبناء الوطن السوري
وأجياله.
ه �ك��ذا ،فالبطولة صفة مدح
دال � � ��ة ع� �ل ��ى ال� �ش� �ج ��اع ��ة ،لكن
ال �ش �ج��اع��ة ح��اج��ة اجتماعية؛
فالبطل شجاع ،ألن��ه يدافع عن
المجتمع والوطن واألمة .ولكن
ال بطل م��ن غير معركة قومية
ك �ب��رى .وال م�ع��رك��ة ق��وم�ي��ة من
دون أدونيس إعالميا ً ومقاتالً،
ورف�ق��ائ��ه رج ��ال ال�ج�ب�ه��ات ،في
حمص وحماة والالذقية ودرعا
والقنيطرة والجوالن ،ولذلك لم
يكن غريبا ً أن يرتقي معه ابن
الجوالن شهيداً.
وأتص ّور أن بطولة أدونيس
منفذ لتأمل دالل��ة البطولة في
ات �س��اع �ه��ا وت��ع��دد آف� ��اق فعلها
وت�ن� ّوع نماذجها .وه��ي نماذج
تستلهمها المخيِّلة وتصنعها
اس �ت �ج��اب��ة ألف� ��ق ال ي� �ك � ّ
�ف عن
االن �ج��ذاب إليها وال �س��رور بها
والتفاعل معها .ويمتد ذلك األفق
ويتنوع بتنوع ن�م��اذج األبطال
تجاه ما يصارعونه.
وألن لغة الدم هي لغة البطولة
وال�ح�ي��اة ،فقد ختمت رسالت َك
ب��دم��ك ي��ا أدون ،ال �ت��ي ستكون
مع دم��اء رفقائك حبر تاريخنا
المجيد.

