
 ؟؟ نأي الى الحريق من سنوات أربع بعد سورية

  العيسمي بسام المحامي بقلم

 األول الجزء

 

 بشر سوورية وقودها,  الدم لعبة.  السورية األرض فوق رحاها تدور,  إرادات وكسر,  مصالح صراع

 لقرنا في األشد   الكارثة هي.  كبرى ودولية إقليمية محاور,  مصالحها وبقلم ترسمها, وتاريخ ثقافة, وحجر

 . والعشرين الواحد

 نظام. أهلها وتشريد, ودمارها خرابها على الكرسي وقايض, شرارتها أشعل,  النار فوهة في اآلن سورية

ر كل بإجرامه فاق, وسادي متوحش, استبدادي  . تصو 

 قوقهح من يسير وبجزء,  بالكرامة مطالبة,  السوري الشباب حناجر بها صدحت التي حرية كلمة يتحم ل لم

 . العالم شعوب بقية مثل مثله, إنسانية أكثر حياة العيش وبحقه. المغتصبة

 يه. البشر آدمية احترام أليست. واألرضية السماوية الشرائع كل بها أقرت حقوق,  مشروع هو به ماطالب

 ال إصالء كمواطنين أي.؟ وسيدة حرة إنسانية ككيانات, رعاياه معاملة في ؟ حكم نظام أي لشرعية األساس

 . أذالء كعبيد

 على وتطل   الشمال من ولتركيا{ اسرائيل} لفلسطين المحاذية. األوسط الشرق قلب في تقع التي سورية

ع الغربية خاصرتها وعلى,  المتوسط  يرد نماحي ت سم ى كانت كما,  ومفتاحية مركزية دولة هي. لبنان تتوض 

,  أزمتها من ستنهض.  األوسط الشرق مفتاح هي سورية يقال,  السياسي التعاطي سياق في,  ذكرها

 دالممت, والمؤلم الكبير مخاضله عسر اآلن نشهد,  عربي نهضوي مشروع لبداية األولي الخطوة وستدش ن

 . افريقيا وشمال المتوسط الى, األحمر والبحر المندب باب من

ر من العجاف السنوات هذه كل   بعد  انعدامو.  القانون وحكم الحريات وتغييب,  واإلستبداد, السياسي التصح 

  . المجتمع عمارة وهدم,  الناس وإفقار التنمية

 جشعهم وصل حتى. } ومطارحها مستوياتها بمختلف, الدولة موارد وسرقة, واإلفساد الفساد هذا كل بعد

  {واآلثار اللقيى من اخلهاد مافي ونهب,  األرض باطن لىنبش

لها النفط عائدات على السطو بعد .  المالع بلدان في واستثمارات ومشاريع وعقارات,  مالية ألرصدة وتحو 

 . السوريين بدم واستثمرت, الثروة وسرقت, الدولة وخطفت,  السلطة اغتصبت وعصابة ٌثل ة لصالح

 سلمي وبحراك تطالب, والرعب الصمت لمملكة خارقة,  األحرار السوريين أصوات انطلقت ان ما

 اإلصالحات ببعض تطالب, القانون وسيادة,  المهدورة والكرامة الحقوق من األدنى بالحد,  وحضاري

 واصفا   . أنيابه عن األخير هذا كش ر حتى,  النظام بإسقاط بدأ تناد ولم, والسلطة الدولة بنية في,  الحقيقية

 منظا على الكونية المؤامرة سياق في, توظيفها تم   التي. الرخيصة وباألدوات, والخونة بالعمالء إياهم,

 .!! الجوالن واسترجع,  المقدسات حرر الذي,  والممانعة المقاومة



 اللصوصو السجون وخريجي بالمجرمين يصفهم مرة.  بالمنتفظين التهم ويلصق اآلكاذيب يفبرك بدأالنظام

 مخجلال. !!...  القتل بفعل ليقوم المبلغ هذا وضعف ؟ ليرة مئتي مقابل للشارع يخرج المتظاهر إن مدعيا  .

 نهاإ ومرة.  والفارغة المقرفة البيزنطية العصماء خطبه إحدى في الحكم رأس لسان على الكالم هذا يأتي أن

 اسالمية إمارات وأخرى.  والتآمري المريض بخياله وأحداثها خيوطها ورسم اخترعها الذي بندر خطة

  . سلطان من ذلك الى وما. اسرائيل مع بالتعامل ارةوت.

 ا بعين األخذ مع غضبهم وامتصاص, إليهم واالستماع,  المحتجين رغبات مع بالتجاوب يقوم أن بدل

 صبا  منا. والوعيد بالتهديد قام...ومصر تونس في قبال   وماحدث,  االحتجاجات لهذه الزمني السياق العتبار

ية عدوانية بلهجة مخاطبهم,  عنهم والدفاع حمايتهم عليه يجب لمن العداء  فنحن مواجهة أردتموها إن} متحد 

 { لها

 مظالموال والفواجع المآسي كل رغم, .  حقود غير ومتسامح ومعتدل, وطبيعته بطبعه مسالم السوري الشعب

عها التي  الفساد رغم, الماضي القرن من الثمانينات ومذابح مجازر من بالرغم.  النظام هذا يد على تجر 

ي اإلختفاء وحاالت, والمعتقالت السجون رغم.. للناس آذاقه الذي الذل رغم,  والسرقة واإلفساد  غمر.  السر 

ب التي الهزيلة المسرحية  نص حسب العمر من األربعين بلوغه لعدم} رئيسا   القاصر الوريت بها ٌنص 

 . { أبيه لتركة واستالمه تعيينه وقت الدستور

و.  ماذكر كل السوريون تجاوز هذا مع  ضاءبي جديدة بصفحة والبدء,  النظام مع والتعاون للتصالح يدهم ومد 

 القسم بخطاب ماسم ى ودالالت خلفية على.. الجراح كل متجاوزة طامحة بن اءة وبإرادة, .الحقد من خالية

 تسليطو.  للناس الحرية من فضاءات وفتح.  والتغيير اإلصالح يريد بأنه الوريث لسان على فيه ورد وما,

اليات,  واآلكادميين السياسيين كل تجن د حينها. معالجتها لتجري,  السلبيات على الضوء  المدني تمعالمج وفع 

,  كمع وكلنا. رافعته نحن التغيير أردت إن..  وخاطبوه,  وتخصصاتهم,  وشرائحهم إنتماءاتهم بمختلف, 

 . خلفك ومن

مو,  المنتديات فتحوا وا.  الحوارات ونظ  فوا الدراسات وأعد   الحلول من جملة واقترحوا,  األزمات ووص 

 دش نوي,  االستبداد بجدار الفجوات بعض يفتح, وآمن,  هادئ,  سياسي تغيير إلحداث. الممكنة والخيارات

 أرادوا,  وجوقته,  النظام رأس إن تبي ن لكن.  العام بالشأن لإلهتمام العودة للمجتمع تتيح جديدة مرحلة

 . جديدة لمرحلة التأسيس وليس. له شرعية ال لوريث مزي فة حكم شرعية تأسيس بالخطاب

 هذه على انقض   ما وسرعان.  والفساد الخطأ لمواطن إشارة أي أو,  تصويب أو نقد كلمة يتحم ل لم

 في عتوس   بل ال.  أباه نهج في واستمر  .  والمعتقالت بالسجون وروادها أسسها من ووضع, وأغلقها المنتديات

 . أثنين فارقين مع.  تورية أو خجل دون المكشوف على والسرقة,  والمحسوبيات الفساد سرطان عهده

م التي النواة أي السلطة منظومة رأس على كان األب األسد.- األول  وتذل   الحكم وتدير والنهب السلب تنظ 

 فيها الفصل القرار سلطة ولها. البلد تفاصيل بكل تمسك{ حولها قليلة وأعداد األسرة هي} النواة هذه. الناس

ا.  الذين .والمراكز الوظائف وشاغلوا,  والسياسية اإلدارية والقيادات,  والحكومة, القطرية بالقيادة مايسم ى أم 

 .الظل لسلطة وأجراء, وتنفيذيين صغار موظفين هم هؤالء ؟ البلد يدير من وكأنهم يظهرون

ا -  من هي كونها لها محكوم, فيها القرار سلطة كامل واليملك,  الخلية هذه أفراد أحد هو األسد بشار أم 

بته  . والوظيفة الدور لها ورسم,  وهندسها,  أسسها الذي, أبيه عهد في كانت كما له محكومة وليست. نص 



 ريةلسو يحفظ أن واإلقليمي العربي المستوى على استطاع إنه إال  ,  مساوئه كل ورغم األب األسد - الثاني

 تحالفه جانب الى,  المنطقة في اإلقليمية والتوازنات الصراع معادالت ضمن. والمكانة الدور بعض

 على يحافظ كان,.. الطرفين بين والتنسيق التعاون من والمتقدمة العالية والمستويات إيران مع العضوي

 باللع إطار ضمن. تحديدا   السعودية ومع العربية عالقاته خالل من, اتجاهها النسبي االستقالل من بعض

 . التوازنات حبال على

 ولم. ربيةالع عالقاته من الكبير الرصيد وفقد, إليران الكاملة التبعية حالة الى سورية نقل األسد بشار أما -

ى, عليها يحافظ أن يستطع  حكمه في أليها يستند كان مزيفة شرعية كل من,  العظم حتى نظامه وعر 

ع,  . والممانعة واألمة والقومية بالعروبة نهار ليل رؤوسنا ويصد 

 له وت رفع.  الهامات له تنحني, وحضاري سلمي حراك,  2011 لعام آذار أواسط اإلنتفاضة بدء حين

 ا  واصف.  المتظاهرين خون.  الحراك طي ف.  المعتادة المؤامرة بنظرية أسلفنا كما النظام واجهه...  القبعات

 أوعز لذيا ؟؟بالوقت ذلك معه استوى كيف عجبا.  إسرائيل بيد أدوات وبأنهم. والسلفيين بالتكفيريين إياهم

 أنه وليذك رها ؟{ إسرائيل أمن من سورية أمن إن} للتصريح خجل دون مخلوف رامي لصبيه النظام رأس

 المحكم والضبط السكون حالة زوال يعني وزواله. ذلك فعل على قادر والزال عاما   ألربعين حدودها حمى

 . لتذكير تحتاج وال اليقين علم ذلك تعلم إسرائيل كانت وإن. السورية الجبهة خطوط طول على ألمنها

 وبين استبدادي تسل طي نظام بين المتمث لة,  األزمة لجوهر السياسي البعد لطمس نقيا   كان يوم الحراك طي ف

 . المدنية والدولة والتغيير بالحرية تطالب السوريين من واسعة شريحة

 عتاده بكامل والجيش األمن, النطالقته األولى األيام ومنذ,  ضده مستخدما العنف درجات بأقصى وواجهه

 المظاهرات لفض   الحي الرصاص واستخدم,  والساحات الشوارع في العسكرية واالليات الدبابات نشر.

 . السلمية

 كثيروال.  والسلفيين الجهاديين كبار من مئات سجونه من أخرج. الحراك بدء على شهور ثالثة من أقل وبعد

 إثارةو القتل بعمليات تقوم, جهادية بشبكات لإللتحاق للعراق العبور لهم وسه ل بدفعهم قام من هو هؤالء من

  . السجن أودعه ي قتل ولم عاد ومن, فيه االستقرار وهدم,  الفوضى

 عا  جمي لتجذبهم, النظام مع بالتنسيق الجهادين غالة سجونه من وأطلق كيالمال فعل وكذلك,  سراحهم اطلق

  . األرض على الموازين تغيير بهدف,  السورية الساحة

 و قةمالح, المدني والحراك,  التنسيق ولجان,  السلمية الكوادر غالبية على القضاء تم   ذلك مع وبالتوازي

 جيتهابهم لها مثيال   المعاصر التاريخ يعرف لم سابقة في.  التعذيب تحت قضى منهم والكثير,  اعتقاال  

 . البالد خارج الى غادر سالما وخرج. الحظ حالفه ومن.  وساديتها,  الممنهجة

م مجتمع على وقع.  والجريمة العنف من الفضيع الكم هذا  اما  ع أربعين طيلة وأثقله. االستبداد أنهكه. مهد 

  . والمعتقالت والسجون والعذابات باآلالم

 ماخطط هو. المدني الحراك شباب حساب على الجهاديين اعداد وتزايد, الحاظر وعنف,  الماضي إرث

ه, للحراك السلمي الطابع لينفي إليه وسعى, له النظام  مشهدال ليغيير,  المسلح الصراع ساحة الى ويجر 

,  عليه ثورةال اقتضت التي والدوافع الحقيقية األسباب وتغييب طمس له وليتسن ى,  األرض على والالعبين



,  واستبدادي شمولي نظام مابين. بامتياز السياسي األزمة وجوهر. المجتمع في الحاصل االنقسام وطبيعة

,  يالسور المجتمع وشرائح مكونات غالبية وبين.  المجتمع وقفص الكرامات على واعتدى, الحريات غي ب

 . القانون ودولة,  الكرامةو الحقوق اجل من انتفضت التي

 أحداث بعد اصولية سلفية من نفسه النظام صن عه ما,  اإلنزالق هذا وسه ل. أراد ما له كان األسف مع

 الدينية الشرعية على اإلتكاء ومحاولته, وحماه حلب في,  آنذك المسلمين األخوان بمواجهة, الثمانينات

 السجون في والتصفيات. الميدانية واإلعدامات والمجازرالجماعية الجرائم هول تفاعالت المتصاص,

 ياتكالقبيس, والجمعيات, الدينية والمعاهد,  الجوامع آالف بنى.الناس لترويع ارتكبها التي.  والمعتقالت

 لبابا وفتح,  نظامه الستمرارية وتوظيفها تصنيعها سياق في, نشاطاتها وعن عنها النظر وغض.  وغيرها

  . والفكرية ةوالسياسي الثقافية, المدنية األنشطة لكل ومنعه تضييقه مقابل.  المجتمعية لألسلمة مصرعيه على

ل. المشهد وتغي ر األرض على الموازين تغي رت.  حتى,  المسلح الصراع لساحة اإلنزالق حدث إن ما  توتبد 

 شعارات عن ملحوظا   انحرافا   ذلك أحدث مما, وجهادية إسالمية جديدة وتنظيمات منظمات وتسي دته.  أطرافه

لتت التي واأللوية والفصائل الكتائب كم   وتسميات أسماء هذا, على دليل وخير.  السلمي الحراك وأهداف  شك 

 . الصراع ساحات في وأنتشرت

 كويناتت أي فيه ليس مفكك مجتمع.  والخوف اإلستبداد نير تحت طويلة لعقود عاش شعبنا إن النظام اعتقد

ف أو, نفسها عن تعب ر أن تستطيع’  مدنية أو اجتماعية أو ياسيةس ل إن بعد.  مصالحها توص   بداداالست حو 

 من ,ممثليه زورا   ماي دعى أو المجتمع وتعابير, ودرجاتها مستوياتها بمختلف الدولة بمؤسسات ماي سم ى كل

 . يوميا   النظام إلنتاج وأمنية سلطوية استطاالت الى,  واتحادات نقابات

ة.  يواجه أن يستطيع ال المجتمع هذا إن اعتقد    خوفال جدار من مااهتز   بترميم كفيل والعنف.. المفرطة القو 

 . يئش كل وينتهي,  الحضيرة الى المجتمع ويعود.  مستغفرة طائعة لبيتها الناس وتعود أيام اعتقد.... 

ح ألم  بدء على شهرين من أقل مرور وبعد, األنباء ولوكاالت,  اإلعالم وسائل على شعبان بثينة تصر 

 ؟؟ ورائنا أصبحت األزمة إن   االإحتجاجات

 سمور له سعى الذي المشهد تغي ر وإن الحراك استمر  {  القرايا حساب على ينطبق لم السرايا حساب}  لكن

 تجرئ من كل وسحق. القاضية الضربة توجيه يستطيع يحددها وبلحظة.  اكتماله وحين إنه واعتقد. فصوله

 . شيئ كل وانتهى.  اإلرهاب فلول على وقضى,  الكونية المؤامرة على انتصر إنه ويعلن.  عليه

رت. أراد ما عكس حدث بل يحدث لم هذا إن إال    قوة وازدادة,  جغرافيتها واتسعت,  المواجهات تطو 

 ايران سارعت,  لهزيمته ودرء ه اهتزاز من وخوفا.. توهم كما السريع الحسم على قدرته وفقد. المعارضة

ته,  له دعمها ضاعفت حيث,  اصال موجودة هي والتي,  لنجدته  واألموال,  واألسلحة بالمستشارين وأمد 

  األرض على والمقاتلين

 هللا وحزب الحق أهل كعصائب العراقية والعصابات والمليشيات.  لبنان في هللا كحزب ألتباعها وأوعزت

 تدخل نأ,  بفلكها تدور التي والجماعات الفصائل الكثيرمن وغيرها العباس الفضل أبو وكتائب العراقي

 . األسد لنظام ونصرة,  المعارضة بمواجهة السورية األرض على المواجهة



 التق.  مبارك وحسني العابدين زين وسقط, ومصر تونس في االحتجاجات بدأت حينما األمر في والغريب

 ذهه أصبحت حتى, سورية الى العربي الربيع رياح وصلت إن وما ؟ لها هللتو إسالمية صحوة إن ها ايران

  ؟ النظام لحماية المعركة في قوتها بكل وانخرطت,  ة مؤامر بقاموسها الصحوة

 والثالثون الخامسة 35 ال المحافظة هي سورية إن} ووقاحة صفاقة وبكل يصرح مسؤوليها أحد هو وها

  ؟{ اإليرانية

 لاألو اليوم منذ أعتمدها التي اإلعالمية والبروكندا,  النظام قبل من,  وإدارته للصراع الوطنية الحدود هدم

ف يواجه بأنه لإلحتجاجات  دتهلنج هبت التي والمجموعات القوى وكل.  السنية األصولية أي السني التطر 

 لىا والقاعدية الجهادية والتنظيمات القوى انجذاب ذلك استدعى. الشيعية األصولية تمث ل أي, شيعية هي

 لتدخل لفلتانا وحالة الفوضى مستفلة واألجنبية العربية الدول ومن,  وباكستان افغانستان من السورية الساحة

 . الشيعية األصولية مقابل,  السني الجهاد لخوض السورية الساحة

 سورية أصدقاء ي سم ى ما ودول,  العربية الدول أبصار تحت دخلوا الطرفين ومن هؤالء جميع إن واألخطر

وا لم األقل على أو ؟ األمريكية المتحدة والواليات.  ساكنا  ؟ يحرك 

 لتكون تنجح أن اليريدونها الكل ؟ السلمية الثورة مسار لحرف,  ساهم وبعضهم النظر؟ غضوا جميعهم

هوها نقاؤها أرعبهم ؟. فخنقوها أخافتهم عربيا ؟ ديمقراطيا   أنموذجا   ف لصالح.  فشو   . للحدود العابر التطر 

 عداوات وأيقظ.  شيئ بكل وقامر ؟غامر الوطنية أو, واألخالق القيم من األدنى الحد اليمتلك فاجر نظام

 لجامعةا الوطنية للدولة الرسمي العربي النظام انجاز لعدم}؟ بعد تحسم لم ولكنها,  قرون منذ نائمة وخالفات

 ماك ووظيفتها المحايدة الوطنية الدولة وفهم توصيف عن وقاصرا   ضبابيا   الزال العربي الفكر وحتى. 

م يستطيع بأنه وواهما   معتقدا  . عروقها في الدم وضخ  {  الغرب أنجزها .  اتهاارتداد وضبط بمستوياتها التحك 

 !! طائفيال الوحش ومخالب أنياب بين سورية ووضع, سريعا   السيطرة فقد إنه ؟والنتيجة لبقائه واستثمارها

 . عليها اآلخرين لصراع ساحة.  السورية الساحة أصبحت حتى

ى من , والكرامة الحرية شعارات مع وال ؟ الثورة مع يكن لم,  عنه النظر غض أو,  به وسمح التطرف غذ 

 مةواألنظ, السوري الشعب بأصدقاء ي سم ى وما,  أمريكا فيه بما ؟ المدنية التداولية والدولة والديمقراطية

 ؟ العربية

 الحيف برفع المطالبة السلمية الشعارات خلفية على عناصره معظم انشق والذي المعتدل الحر الجيش تركوا

 ؟ المتساوية والمواطنة,  الحرية ونيل,  والظلم

 وذرائع,  وسلبي متردد امريكي موقف سياق ؟في السالح أو بالمال, أودعم, عناية أو, تمويل دون تركوه

 ؟.الراديكالي اإلسالم من والخوف ؟ المتطرفين ليد األخير هذا سينتقل بالسالح دعمه بأن واهية

 ؟ باألسم وتشكيالت بعينها فئات بدعم العرب بعض واكتفى

ل روسي وموقف  ةالدولي المحافل كل وفي, والمستشارين والعتاد المتطورة باألسلحة للنظام وداعم,  معط 

 .األمن ومجلس,  أيضا  



عيه ماكان على الدليل له وخلق,  النظام خدم بما, والالعبين األرض على المشهد غير هذا كل  إنه من,  يد 

 نيبي, االختيار عليكم مفادها.  العالم دول قبل للسوريين رسالة وأرسل.  ارهابية خارجية لمؤامرة ضحية

 واألسوء؟ السيئ بين ؟ داعش وبين

 . عليها اآلخرين لصراع ساحة.  السورية الساحة أصبحت

عيه ماكان على الدليل له وخلق,  النظام خدم بما, والالعبين األرض على المشهد غير هذا كل  إنه من,  يد 

 نيبي, االختيار عليكم مفادها.  العالم دول قبل للسوريين رسالة وأرسل.  ارهابية خارجية لمؤامرة ضحية

 !واألسوء؟ السيئ بين ؟ داعش وبين

.  ةواإلقليمي العربية للصراعات مركزا   السورية الساحة وفتح,  الثورة أسلمة إن, يضن   العرب بعض كان

 فترة الى,  أمنهم يهدد وما,  دولهم عن خطرهم يبعدون إليها وصولهم وتسهيل,  الجهاديين من والتخل ص

 إقليمية حالة من جزء وأصبحت,  مبكرا   سوريتها من السورية األزمة خرجت, حدث الذي لكن. طويلة

عتت, يات بعض لتخلق,  أوسطية الشرق الجغرافية كامل السلبية ارتداداتها وطالت تشابكاتها على وض   التحد 

 . مناعته من والنيل,  العربي القومي لألمن

 دول , والوجودي الكياني أمنهم تهدد وباتت,  العاصفة عين في الخليج ودول السعودية أصبحت ما وسرعان

ع المصالح شهية منسوب ارتفاع ظل   في, ومجتمعات  رقبالش مايسم ى وهضم قضم في,  اإليرانية والتوس 

 اوثرواته, وخيراتها,  إمكانياتها بكل   توظ ف. مستباحة نفوذ كمنطقة. بالكامل عليه والسيطرة, األوسط

 ةالفارسي اإلمبراطورية بناء وخدمة,  اإليراني المشروع سياق في, والسياسية الطبيعية,  وجغرافيتها

مى  . للمتوسط وصوال األحمر والبحر اليمن من, العض 

 ؟ بغداد وعاصمتها,  كبرى إمبراطورية أصبحت إيران إن يقولون هاهم

 خرج,  2003 عام بغداد وسقوط.  اإلسرائيلي العربي الصراع معادلة من 1973 عام مصر خروج بعد

.  الدمار الى سورية األسد نظام قاد بعدما الخروج هذا واكتمل, المنطقة في الصراع معادلة من العرب

دت التي, المعادلة هذه من نهائيا   العرب خرج.  اآلن عليه هي كما وأضحت , وإسرائيل, ايران بها تفر 

 . وتركيا

 واللخصوصية.  العالمية الصراع لموازين المستند,  الخارج من أمنهم حماية يطلبون العرب وأصبح

 . وعالقات,  وثروات,  مي زات من تملكه وما.  للمنطقة الجيوسياسية

 اعا  مش وأصبحت, است بيحت أراضيها.  وحجر بشر تدم رت,  النار دائرة في وسورية,  مضت سنوات اربع

ر أي أو مشروعا   يملكون ال وهم ؟ ظالمية وقوى,  ودولية,  إقليمية مشاريع بين,  عليه متنازع  ليةآ أو تصو 

 مجرم نظام,  الضحايا جثث على,  أنخابه يشرب.  كارثية أشد جديد هلوكوس.  المآساة هذه لوقف, 

ش  والعرب. ومستقبلهم حاضرهم, .. السوريين دماء وقوده,  سورية من ماتبق ى دمار,  أنغام على.  ومتوح 

 أشد   تكون واألخالقية الجرمية مسؤوليتهم لكن, الزور شاهد دور لنفسهم ارتضوا!  بعيدا   بوجوههم يشيحون

ل الستطاعته للمسؤولية مشدد ضرف هو, الحدث بموقع الشاهد ألن.  لهذه حد ووضع, المحنة لوقف التدخ 

 ..... شرورها من والتخفيف, المستمرة الجريمة

 يتبع


