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داعشيون
بالفطرة

هل جلس��ت في ديوانية وناقش��ت قضية تنظيم 
داعش؟!، حتما س��تجد كمي��ة تعاطف مالحظة من 
قبل بع��ض املوجودين في الديوانية ممن يدخلون 
في خضم النقاش، يبررون أمامك أفعال التنظيم بل 
بعضهم يرفع س��قف التبرير إلى التأييد الضمني 
للتنظيم اإلرهابي، ويخلط نقاش��ه ب��أوراق عمالة 
بعض احلكومات العربية واإلس��المية ل�»سادتها« 
الغربيني، بل انهم أحيانا وعلى اس��تحياء يحاولون 
تصوير ح��وادث النحر التي يرتكبها الدواعش في 
دوله��م  بأنها جزء من محاولة تلك احلكومات التي 
حصلت فيها تلك احلوادث املرعبة لتشويه صورة 
الدين اإلس��المي. احملصلة النهائية التي تكتشفها 
م��ن خالل النقاش انهم يعتب��رون الدواعش ممثال 
عسكريا للدين والدين منهم براء، رغم خطأ تبريرهم 
واعتقادهم على املقياس املنطقي والقانوني واإلنساني 
بل والشرعي، إال أنك ال ميكن أن تنكر كمية التعاطف 
غير املنطقية التي تلتمس��ها خالل أي نقاش يطرح 

فيه اسم داعش.
داعش تنظيم إرهابي بال أدنى ش��ك، وبغض النظر 
عن نش��أته أو من يقف وراء تغذيته، وذلك حديث 
آخر، كذلك بغض النظر عن التغذية اإلعالمية الغربية 
والنف��خ املبالغ في صورة ه��ذا التنظيم، إال أنه ال 
ميكن أن ننك��ر أن هناك حالة مخبوءة في أحاديث 
الصالونات اخلاصة م��ن التعاطف معه، وال بد من 
دراسة سبب حالة هذا التعاطف مع التنظيم الواضحة 
ارهابيته بل والواضح خرقه ابسط القواعد الشرعية 

اإلسالمية.
هنا ال أحتدث عمن غسلت أدمغتهم وانضموا للتنظيم 

وقاتلوا في صفوفه من اخلليجيني، بل أحتدث عن 
جمهور املتعاطفني معه ممن يعيش��ون بيننا، جتده 
يطفئ سيجارته وينفث آخر نفس من دخانها وهو 

يقول لك:»يا أخي داعش على حق«.
اإلعالم الرسمي بل اإلعالم املنطقي في كل دول املنطقة 
غير قادر على مواجهة أمواج التعاطف غير املسبوقة 
مع هذا التنظيم، تبلغهم - أعني جمهور املتعاطفني - أن 
داعشيا نحر قريبه فيسب ويلعن التنظيم، تبلغه عن 
خبر ما فعله التنظيم في العراق أو سورية أو ليبيا 
فيبرر له��م. جمهور املتعاطفني مع داعش يؤيدونه 
خارج احلدود، أم��ا داخل احلدود فيعتبرونه عدوا 

قائما يجب اجتثاثه والقضاء عليه.
حالة ازدواجية غريبة وغير مبررة بل وغير مفهومة، 
فهم مع ان يولد ويتحرك هذا التنظيم خارجيا، أما 

داخليا فيلعنونه ويحاربونه.
>>>

توضيح الواضح: اخلاليا الثالث التي أعلنت عنها وزارة 
الداخلية لم يكن ألي جهة خارجية الفضل في اإلرشاد 
القبض عليها بل كان��ت نتاج حتريات رجال األمن 
الكويتيني والتي أدت إلى الكشف عن اخلاليا الثالث، 
أما حتذيرات الس��فارة األميركية األخيرة لرعاياها 
فلم يكن له��ا أي دور يذكر، إذ إن الرصد واملتابعة 
والقبض على أفراد اخلاليا الثالث على يد رجال متت 
منذ أكثر من شهر، فشكرا لرجال »الداخلية«، وشكرا 
لرجال اإلعالم األمني الذين قدموا بيانا شفافا واضحا 

حول العمليات الثالث باحترافية عالية.
توضيح األوضح: »داعش« مشكلة فكر وليست مشكلة 

أمنية. 
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»التوراة واإلجنيل والقرآن والعلم« هو عنوان 
لكتاب ألفه موريس بوكاي أستاذ فرنسي في 
كلية الطب في جامعة الس��وربون. أسلم هذا 
األس��تاذ رحمه اهلل بعد ترمي��م جثة مومياء 
فرعون وكان أحد األطباء الذين اس��تدعتهم 
منظمة اليونيسكو للمشاركة في عملية الترميم 
وكانت املفاجأة الكبرى عندما اكتشف موريس 
آثار امللح في تلك اجلثة وتهشم عظامها دون 
أن تظهر عليها آثار جروح. فاعتبر ذلك كشفا 
عظيما ألحد أسرار هذه املومياوات الفرعونية 
وأراد أن يضمن تقريره اكتشافه اجلديد في 
أن هذا الفرعون م��ات غريقا لكنه أخبر بأن 
املسلمني يعلمون من القرآن قصة غرق أحد 
ملوك الفراعنة وأنه سوف ينجو ببدنه وهو 
من حلق مبوسى گ وقومه وأراد أن ينتقم 
منهم. لم يتوقع موريس أن قرآن املس��لمني 
الذي لم يكن يعرف ش��يئا عنه إال من خالل 
دراسته في املدارس الكاثوليكية على أنه كتاب 
من بنات أفكار محمد ژ ميكن أن يشير إلى 
ه��ذه املعلومة اخلافية على علماء املومياوات 
املصرية. وتس��اءل موريس في نفسه كيف 
ميكن حملم��د الذي ظهر في القرن الس��ابع 
املي��الدي أن يخبر بأمر ه��ذا الفرعون الذي 
لم تكتشف جثته إال في أواخر القرن التاسع 

عش��ر؟ بادر موريس بإعالن إسالمه بعد أن 
تأك��دت لديه قصة غ��رق فرعون في القرآن 
أثناء حضوره مؤمترا طبيا في اململكة العربية 
السعودية ولقائه مجموعة من املتخصصني 
املس��لمني ودار بينه وبينه��م احلديث حول 
اآلية )فاليوم ننجيك ببدنك لتكون ملن خلفك 
آي��ة وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون( 

� يونس: 92.
لم يدخر موريس وقتا وانكب في دراسة القرآن 
من الناحية العلمي��ة فوجد توافقا كبيرا بني 
العلم احلديث وما أشار إليه القرآن من قضايا 
تتعلق بكيفية نش��أة الكون وطبيعة السماء 
والشمس والقمر والنجوم واألرض ومراحل 
تشكل اجلنني في رحم أمه وغيرها من القضايا 
العلمية مع مقارنة ذلك مبا احتوت عليه كتب 
التوراة واألناجيل األربعة حيث خرج بنتيجة 
أن القرآن الذي يتعبد به املسلمون منذ رسالة 
محمد ژ هو وحي إلهي لم تعبث به األيدي 
البشرية كما عبثت بالكتب اخلمسة من العهد 
القدمي واجلديد ونشر دراسته في كتابه القيم 
)التوراة واإلجنيل والقرآن والعلم( حيث ترجم 
إلى لغات عديدة وأحدث صدمة في األوساط 
العلمية والدينية الغربية ألنه ينسف األفكار 
املغلوطة املنتش��رة في الغرب عن اإلسالم. 

وملوريس كتاب آخر »خلق اإلنسان في الكتب 
املقدسة« يستعرض فيه مراحل خلق اإلنسان 
في رحم أمه تأثر به كيث مور أستاذ علم األجنة 
الكندي مؤلف كتاب »اإلنسان النامي« وهو كتاب 
مشهور يدرس في العديد من كليات الطب حيث 
أعاد طباعة كتابه مع تضمينه اآليات القرآنية 
التي تشير إلى مراحل تشكل اجلنني تقديرا 
للقرآن وسبقه لعلم األجنة احلديث مع إميانه 
بأن القرآن وحي س��مائي وتصديقه برسالة 
محمد ژ. رحم اهلل موريس فقد قدم لإلسالم 
خدمة جليلة بكتابه القيم الذي أصبح وسيلة 
دعوية عظيمة لإلس��الم في أوساط املثقفني 

والعلماء في جميع أنحاء العالم. 
>>>

أخيرا انصاعت حكومة نتانياهو الصهيونية 
وقبلت بشروط تركيا قبل إعادة التطبيع معها 
ف��ي تقدمي اعتذار عن اعتدائها اإلرهابي على 
س��فينة مرمرة التي كانت حتمل مساعدات 
إنسانية لسكان غزة احملاصرة، ودفع تعويضات 
مالية كبيرة ألس��ر قتلى السفينة، والسماح 
لتركيا ببناء مستشفى ومحطة توليد كهرباء 
ومحطة حتلية ملياه البحر. هذا يدخل في فن 
املمكن في السياسة وهو غائب عن الدول العربية 

التي تقيم عالقات مع الكيان الصهيوني.

التوراة واإلجنيل 
والقرآن والعلم

فكرة

Tariq@Taqatyouth.com
@Al_Derbass

م. طارق جمال الدرباس
قبل أيام قليلة كنا نبارك بقدوم شهر رمضان 
الفضيل وها نحن اليوم نودعه، ونودع أجمل 
مظاهره، والذي س��يغادرنا إلى العام القادم، 
فهنيئا ملن استثمر دقائقه وثوانيه وملن اجتهد 
ف��ي الطاعة والعبادة، وهنيئا ملن تقبلهم اهلل 

سبحانه وتعالى وأعتقهم من النيران.
وال شك ان هناك العديد من الظواهر اإليجابية 
الرمضانية هذا العام، ابرزها إقبال الش��باب 
والف��رق التطوعية الكويتي��ة على األعمال 
اخليرية، فشاهدنا تنافسا مميزا على اخلير، 
ففريق يعلن عن بناء قرية للفقراء، وآخر يعلن 
عن بناء مدرسة لهم وآخر لآلبار، وآخر يجمع 
التبرعات إلخراج املساجني ليفرحوا بالعيد، 
ومجموعة لبناء مركز إسالمي، واألجمل أنهم 
يعملون ضمن اللجان اخليرية املعتمدة في 
الش��ؤون، هذا التنافس باخلير، من املظاهر 
الرمضاني��ة التي نتمنى اس��تمرارها طوال 

العام.
ها نحن اليوم نطفئ شموع الغبقات الرمضانية، 
والتواصل االجتماعي اجلميل بني كافة أطياف 
املجتمع، فهذه العادة السنوية من العادات التي 
بدأ وهلل احلمد يحافظ عليها شباب الكويت 

بعد ان تناقلوها من آبائهم وأجدادهم.
>>>

رمضان مدرسة عظيمة اكتشفنا فيها أنفسنا 
وقدرتنا على التعامل مع شهواتنا، وكتم ألسنتنا 
عن الغيب��ة والنميمة، والتزامن��ا بالطاعات، 
واس��تثمارنا ألوقاتنا، فلنحاول أن نستثمر 

هذه الدروس والعبر ملا بعد رمضان.
فالذكي واملوفق هو من يكون حاله بعد رمضان 
أفضل مما كان عليه قبل رمضان، ليكن لنا 
ورد من القرآن بعد رمضان ولو كانت صفحة 
يومي��ا، لنحافظ على الصدقة وباس��تمرار، 
لنجاهد أنفسنا باحملافظة على بعض السنن 

والنواف��ل التي حرصن��ا واعتدنا عليها في 
رمضان، ولنستمر عليها بعد رمضان، فمن 
عالمات قبول الطاعة، االستمرار عليها بعد 
رمضان، فقليل دائم خير من كثير منقطع.

>>>
ومع وداع رمضان وإقبالنا على العيد والفرح 
ب��ه، ليكن العي��د هو بداية لوص��ل األرحام 
املنقطع��ة، ولتصفية القلوب م��ن الكراهية، 
وبداية التسامح وطي صفحة املاضي، ولنحاول 
نشر الفرح والبهجة حولنا، وكما يقول الدكتور 
الغالي أي��وب األيوب، لنصنع العيد ونصنع 

الفرح بأنفسنا لنا وملن هم حولنا.
اسأل اهلل ان يعود علينا رمضان في األعوام 
املقبلة ونحن بحال افضل وال يسعنا إال أن 
نقول اللهم اشملنا بعتقك من النار، واجعلنا 
ممن غفرت لهم ما تقدم من ذنوبهم، وتقبل 

اهلل طاعتكم وعيدكم مبارك.

رمضان..
إلى اللقاء

هندس

العقوبات التبعية والتكميلية: هي احلرمان من 
الوظيفة أو املهنة واالنتخاب والترشح للمجالس 

املؤسساتية املختلفة واالبعاد لالجنبي.. الخ.
• الغنب: هو احلصول على ميزات اضافية بالعقد 
على حس��اب طرف آخر وبالتال��ي يكون هذا 

الطرف االخر استهبل.
• الفضالة: هو تصرف من شخص ما ملصلحة 
ش��خص آخر حلماية مصلحة ه��ذا اآلخر أو 
دفع ضرر عنه دون تفويض من ذلك الشخص 

اآلخر.
• القانون املدني: هو القانون الذي يتناول االمور 
املدني��ة مبختلف انواعها مث��ل العقود، الدين، 
احلواالت، التأم��ني، وأمور اخرى كثيرة حتدد 
طبيعة السلوك الصحيح والتعامل السليم بني 
االفراد في املجتمع وما يش��ذ عن��ه والقانون 
يقره مجلس األمة ويعتمده سمو األمير ويكون 

مكتوبا.
• القانون: هو مجموعة التشريعات التي حتدد 
العالقة السليمة والسلوك الصحيح بني االشخاص 
مبختلف أنواعهم الشخص الطبيعي والشخص 
االعتباري العام واخلاص وبني املؤسس��ات في 
املجتمع وبني املؤسسات واالفراد سواء لألمور 
املدنية بجميع اشكالها او فيما خص العقوبات 
على اجلرائم التي ترتكب، واجلرائم هي سلوك 
فردي ناشز يعاقب عليه القانون، والقانون ينصه 
كتابة االخصائيون في مجال التشريع بتكليف 
من اجلهات املختصة ويقره بعد دراسته وعمل 
الالزم مجلس االمة او املجلس النيابي في الدولة، 
وهن��ا في الكويت يجب ان يحظى على موافقة 
سمو األمير بعد موافقة مجلس االمة باالكثرية 
املطلقة وبعد ذلك ينشر في اجلريدة الرسمية 
)الكويت اليوم( ويصبح نافذا للتطبيق في يوم 
نشره أو من التاريخ الذي يحدده القانون للبدء 

بسريان مفعوله.
• مواقعة محرم: اجلماع اجلنس��ي مع أقارب 
الدم املباشرين: أم، أخت، خالة، عمة، ولد أخت، 

ابن األخ، بنت األخت.. الخ.
• مس��لوب اإلرادة: ليس لدي��ه ارادة ليتحكم 

باألمور، مجنون، معتوه.. الخ.
• مظهر الكمبيالة: الشخص الذي يوقع على ظهر 
الكمبيالة بتحويلها إلى مستفيد آخر وعادة يقوم 
حامل الكمبيالة »املستفيد منها« بعملية التظهير 
لشخص آخر مقابل خصم معني عليها كأن يعمد 
إلى تظهير الكمبيالة الى شخص آخر حلاجته الى 
املال قبل تاريخ االستحقاق ويقوم بخصم نسبة 

معينة لصالح حامل الكمبيالة اجلديد.
• يفسر الشك ملصلحة الطرف الضعيف: عادة 
يفسر الغموض والشك في التعاقد بني األطراف 
ملصلحة الضعيف فيهم، اي املدين، والذي تثقله 

االلتزامات املتفق عليها.
القرار الوزاري: للوزير سلطة قانونية يحددها 
له القانون ومبوجب هذه السلطة يصدر الوزير 
قرارات قانونية تنفيذية للعمل مبوجبها، وهذه 
القرارات يجب ان تكون متناسقة ومتوافقة مع 
القانون ويجب اال تتناقض معه وهي من حيث 
قوة التطبيق اقل ش��أنا من القانون، حيث ان 
القرار الوزاري قاب��ل لإللغاء بقرار آخر لتغير 
في الظروف بغرض االلغاء ويصدر من الوزير 
نفس��ه او وزير آخر يخلفه في الوزارة ذاتها، 
أم��ا القانون فال يجوز إلغاؤه او تعديله اال بعد 
عرض��ه على مجلس األم��ة او املجلس النيابي 
والتصويت عليه باالغلبية املقررة دس��توريا 

لهذا الغرض.
• قوة الشيء املقضي: الشيء املقضي هو الشيء 
الذي فصل فيه القضاء واصدر حكمه فيه وعليه 
يجوز هذا الش��يء على ق��وة القانون ويجب 

التنفيذ مبوجبه.
• الضبطي��ة القضائية: س��لطة تعطى لبعض 
املوظف��ني متنحه��م احلق بتحري��ر املخالفات 
وتفتي��ش احملالت وضب��ط البضاعة وحترير 
قضية باملخالف وحتويله الى جهات االختصاص 

وقفل احملل.
• العمل غير املش��روع: هو عمل غير قانوني 

ويعاقب عليه القانون وهو أيضا فعل ضار.
* املصدر: سلس��لة الوعي القانوني للتأكد من 

املعلومات.

نسجد هلل باحلمد والشكر والفضل والثناء، 
ثم الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية، 

التي شلت أيدي املتهمني عن تكرار مذبحة 
تفجير مسجد الصادق گ، وحتويل الكويت 

إلى مجلس عزاء كبير ال قدر اهلل تعالى.
وهو أمر متوقع اليوم وكل يوم، وال يأمن 

أحد شرهم! السيما مع الهزائم الساحقة 
واندحار الدواعش األخير من الفلوجة، 

وارتياح الكويت لهذا اإلجناز، الذي ميثل 
أيضا مزيدا من احلصانة واحلماية جليران 

العراق.
ومبضاهاة ذلك، ينبغي كذلك تنظيف الساحة 

الداخلية من املراشقات الطائفية والنعرات 
العنصرية التي متثل بيئة حاضنة ألفكار 
التطرف الهدامة، والعاقل من اتعظ بغيره، 

وهو ما أشار إليه صاحب السمو األمير
الشيخ صباح األحمد في خطابه األخير.

ولألسف فإنه يتكرر من ضعاف النفوس عن 

طريق الزج بأسماء بعض العوائل والقبائل 
الكرمية باملتهمني، أو حتى بانتماءاتهم املذهبية 

احملترمة، للتشهير القبيح، ويتكرر التذكير 
بأنه ال تزر وازرة وزر أخرى! ورغم أنهم ما 

زالوا في دائرة االتهام، وأمامهم حتقيق النيابة 
العامة، ودرجات التقاضي املتعددة.

ورغم أنه من غير املسموح، لكن يبدو أن 
عرض صور وجوه املتهمني للتدليل علىعدم 
تعرضهم للتعذيب أو اإلكراه، الن الوجه عادة 

يعكس آثار البدن.
أمر آخر، مع هذه األخطار احملدقة، ومع تزايد 
األعباء على رجال األمن )اهلل يعطيهم العافية(، 
ومع وجود شباب وشابات متطوعني للتدقيق 

على الداخلني الى املساجد واحلسينيات، 
نتمنى اعتماد مجاميع منهم رسميا وتدريبهم 

وتفريغهم من وظائفهم لهذه املهمة الوطنية 
الضرورية وامللحة. من باب كل مواطن خفير. 

واهلل خير احلافظني.

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

 a.alsalleh@yahoo.com

عبدالمحسن محمد المشاري 

د.عبدالهادي عبدالحميد الصالح

مواقعة محرم ومسلوب 
اإلرادة والقانون

ديروا بالكم بعد هزميتهم!

يا سادة يا كرام

م.36

من الس��هل أن ته��دد أي إنس��ان وتخوفه 
وس��يكفيك بأن تخوف املس��لمني على أقل 
تقدير وتعتمد على مقولة »اللي ما يخاف من 
اهلل خاف منه« ألنه إنسان ال يرجو رحمة اهلل 
وهذا األمر ال ينطبق إال على شياطني البشر، 
فحتى الشيطان الرجيم يقول )إني بريء منك 

إني أخاف اهلل رب العاملني(.
من سيهددك سيبحث عن نقاط ضعفك فإن 
وجدها فحينها لن يجعلك تنام الليل بسبب 
الرعب الذي سيسببه لك، ومعنى هذا أنك أنت 
من تقدم له الذريعة والوسيلة ومتنحه الفرصة 

لينفذ تهديده فأنت من جلبت املصيبة لنفسك، 
لذا عليك أن تلوم نفسك وال تلوم اآلخرين. 
نسمع أن هناك جهات غربية حذرت الكويت 
من تهديد إرهابي وش��يك عل��ى حد قولهم 
ولكن لنفكر كيف س��يتم تنفيذ هذا التهديد 
فهو سيبحث عمن يساعده للوصول لهدفه 
اخلبيث من خالل التفرقة الطائفية التي يحاول 
اخلبثاء بثها بيننا وبإذن اهلل لن يستطيع، وقد 
يبحثون عن ضعاف النفوس ليغروهم باملال 
وب��إذن اهلل لن يجدوا من يبيع الكويت لهم. 
ولكن اخلطر األكبر ه��و الطيبة الزائدة من 

قبل رجال األمن ورجال اجلمارك، فطيبتكم 
تسبب التراخي، والتراخي يسبب اإلهمال، 
واإلهمال سيكون هو الوسيلة التي نتخوف 
منها، وقد يقع ما ال حتمد عقباه ولإلنصاف 
فلن أضع اللوم على اجلهات الرسمية وحدها 
ولكن هناك ل��وم كبير يقع علينا كمواطنني 
بسبب »عنطزتنا« وتذمرنا من اإلجراءات التي 
يق��وم بها رجال األمن واجلمارك ولوم أكبر 
على ترويجنا لإلشاعات واألخبار الكاذبة. أدام 
اهلل الكويت واحة أمن وأمان، وال دام من يريد 

الضرر بها حتت أي حجة مهما كانت.

saad.almotish@hotmail.com
سعد المعطش

عنطزة كويتية

رماح

www.salahsayer.com
@salah_sayer

صالح الساير

سلطان إبراهيم سلطان الخلف

عاصفة العوملة تغمر اإلرهاب الذي أصبح عابرا 
للقارات. فاألنشطة اإلرهابية تنتشر في جميع 
مدن العالم بسرعة الفتة، من العراق إلى بنغالديش 
مرورا بالكويت والسعودية وباريس وبلجيكا 
ولبنان وتونس وتركيا، حيث ينحى اإلرهابيون 
منحى عبثيا، فبع��د ان كان القتل »بال قلب أو 
ضمير« فيتم ذبح الضحايا البش��رية حس��ب 
الهوية الديني��ة واملذهبية، أضحت التفجيرات 
اليوم »بال عي��ون« وكأن التنظيمات اإلرهابية 
التي زعمت أنها عقائدية راديكالية حتولت إلى 

جماعات فوضوية هدفها نشر املوت.
>>>

أصبح اإلرهاب مثل »االقتصاد والفلسفة 

والتعليم والفنون والعلوم« تتنازعه النظريات 
وامل��دارس واالجتاهات. فكما عرفنا »الفن 
للفن« صرنا نشهد »القتل للقتل« دون غايات 
اجتماعية او سياسية أو حتى انتقامية. وإذا 
استمر الوضع على ما هو عليه فقد تتوحد 
أزياء البش��ر في الش��رق والغرب فيكون 
»الكفن« هو الزي الرسمي للناس، واملوسيقى 
اجلنائزية نشيدهم الوطني، وقد حتل عبارة 
»اهلل يرحمك« محل »كيف حالك« وحترص 
احلكومات على التوسع في بناء املقابر على 

حساب املدارس واملشافي.
>>>

لو أن الفنان الس��وريالي سلفادور دالي 

عاش في هذا العصر ألحرق لوحاته خجال 
مما يصنع اإلرهابيون من غرائبية تفوق 
اخليال. فاملسكني دالي شارك في صناعة 
فيلم حمل اسم »كلب اندلسي« ال وجود 
لكل��ب في��ه أو أندلس! والي��وم جاء من 
صن��ع تنظيم »دولة اإلس��الم« ليس فيه 
دولة وال إس��الم! حت��ى أصبح »داعش« 
ماركة مس��جلة TM ورائج��ة بني أجهزة 
املخابرات بنسخ مقرصنة ومقلدة، ويبدو 
أن »داعش« خضع للنظام التجاري املعروف 
 بالفرنشايز Franchise الذي مبوجبه تعددت 
أفرع ه��ذا التنظي���م اإلرهابي ال�ذي ال 

اصل له.

»داعش« والكلب 
األندلسي

السايرزم


