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ضمن سلسلة من الوثائق املرجعيّة ويف 
العارشة لصمود أهلنا يف وجه الطغيان اذلكرى 

جلس اإلساليّم السورّي وثيقة  والظلم أصدر الم
)وثيقة اهلوية السورية( وقد اكن هلذه : سّماها

العلمية  الوثيقة صدى كبري يف األوساط
، واالجتماعية واثلورية والسياسية يف سوريا

ويمكن أن نعّدها حبّق منطلقا حنو تثبيت هوية 
وحجر األساس يف فهم طبيعة ، الشعب السوريّ 
 املجتمع السورّي.

إّن هويّة املجتمع السورّي اليت عرّب عنها 
ا لواقع احلال ، املجلس اإلساليّم ال تتجاوز توصيف 

، وال إقصاء  عن مناصب، ولم تكن مطابلة  حبقوقٍ 
ا لواقع حال وال حماوالٍت تلغيري ، وال تغيري 

ولم ترُِش ، السوريّ ديمغرايّف أو أيديولويّج للمجتمع 
إىل وصايٍة ىلع مرجعيّة الشعب السورّي اثلقافية أو 

ا دلستور، الفكريّة أو ادلينيّة وال ، وال اكنت فرض 
ا ملبادئ فوق دستوريّة ولم تتضّمن ذكر ، اقَّتاح 

، املحاصصات بني أبناء الشعب وفئاته املختلفة
، فاكنت بذلك نموذجا للقبول بالرشيك يف الوطن

 للتعامل املثايّل مع اآلخر يف نطاق الوطن. ومثاال  
إّن العالم الغريّب يسىع بشلك دائم إىل فرض 
( ويه  حماصصة بني أبناء الوطن يُسّميها )اعدلة 

، حيث إّن العالقة األصيلة  ظاملة لكونها حماصصة 
اكنات ــدرات واإلمــب أن تبىن ىلع القـجي

فيفرض نسبة ، االنتماءات واتلخصصات ال ىلع
مّما يؤثّر يف كثري من ، وحضور ا لْلقليّات، مرأةلل

فيحتكر بدعوى ، األحيان ىلع حقوق األكرثيّة
وفرض ، العدالة االجتماعيّة حّق تقسيم املجتمع

نسبٍة منه تلمثيٍل ما! وهو يف ذلك يؤّسس لطائفيّة 
وأّسست يف وثيقة ، نأت املرجعيّة الرشعيّة عنها

 اهلويّة إلنكارها.
الوثيقة مكّونات املجتمع لقد راعت هذه 

فنّصت ىلع ، السورّي األصيلة يف الوطن لكّها
وبيّنت أّن من أغراض هذه الوثيقة صيانة ، حقوقها

حقوق األقليّات اليت لم ترتض اهلويّة أن تصفها 
يف ، بل سّمتها الوثيقة )مكّونات(، بأنّها )أقليّات(

ىلع حنٍو ال جند ، نظرةِ احَّتام وتقدير وقبول لآلخر
مثله يف أدبيّات تلك املكّونات مجيعها عند 

 حديثها عن األكرثيّة.
إّن وثيقة اهلويّة السوريّة تؤّكد ىلع هويّة 
الشعب السورّي )العربيّة اإلسالميّة املعتدلة 
املتوارثة يف بالدنا( بشلٍك واضٍح وإن لم تنّص 

والغرض من عدم ، اهلويّة عليها بشلٍك مبارشٍ 
، ّن اهلوية ليست طائفيّة  أصال  ىلع أ اتلأكيد: انلّص 

 

 والعالقة مع اآلخروثيقة الهوية السوري ة 
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وحني نذكر ، لكّن هذا هو واقع الشعب السوريّ  10

بوضوح يف مثل هذا املقال هذه اهلويّة فذلك ئلالّ 
أو أّن ، يُظّن أّن اهلويّة يه اهلويّة اإلسالميّة اهلالميّة

اهلويّة اإلسالميّة تعين االنتماء إىل اإلسالم بمعناه 
ات األخرى اكدلرزية األعّم اذلي تّدعيه املكّون

بل اهلويّة بما ذكَرتُْه من بنوٍد أرادت ، وانلصرييّة
حتديَد اإلسالم املتوارث يف شعبنا منذ عهد 
الفاحتني من صحابة رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآهل 
وسلّم إىل يومنا هذا؛ باعتباره حقيقة واقعة ال من 
باب الطائفيّة. وهذا من توصيف الواقع اذلي 

 هذه الوثيقة.جاءت به 
وحىّت نتمّكن يف هذا املقال املخترِص من 
احلديث عن مفهوم قبول اآلخر يف )وثيقة اهلويّة 

وينطلق ، السوريّة( فيجب أن حنّدد مفهوم اآلخر
ذلك من معرفة من حنن؟ وال بّد كذلك أن 

بعد اتلعرّف ، نتحّدث عن مفهوم القبول ومعناه
 إىل مفهوم اهلويّة.

 
 معىن وجوده هاملجتمع يفقد يفاب اهلوية يغ

 واستقراره وتغيب مشَّتاكته، فيتفّرق صّفه

 
 ما اهلوية؟

خيتلف علماء االجتماع والسياسة يف تعريف 
ويمكن القول إّن بناَء اهلويّة ، اهلوية املجتمعيّة

ىلع اتلعريف اللغوّي أصحُّ ما يمكن أن تُعررف 
ما به : أو يه، فيه تعبري عن ماهيّة اليشء، به

  لهلويّ  للوطنّي وذلا فإنّه يُمِكُن القوُل إّن ، اليشء
يه جمموعُ  لخلص:ئص وللسم:ت لغيت تصنع 

وللهويّة  للنتم:ء لملشرتك بني جمموعٍ  من لنل:س.
وإذا ، دوٌر يف رفع شأن األمم وتقّدمها وازدهارها

اغبت اهلوية فإّن املجتمع يفقد معىن وجوده 
 تفّرق صّفه.في، واستقراره وتغيب مشَّتاكته

فيه تعبرٌي عن انصهاِر العوامل اليت ال تشلّك 
واضمحالل الفوارق بني املنتمني هلذه ، اهلويّة

اهلويّة ىلع حساب حتّقق اهلويّة يف كياناتهم 
فهم يُغلّبون هويّتهم ىلع رغباتهم ، الشخصيّة

 وحاجاتهم الفرديّة أو اجلماعيّة.
، وللهويّة جوانب متعلّقة بادلين واللغة

وعنارص ، وعنارص متعلّقة باتلاريخ واثلقافة
وتؤثر يف ، متعلّقة بالعادات االجتماعيّة وانلفسيّة

ولكّن أهّم ما يكّونها ادلين ، الزّي والطعام
فيف ، واللغة إن اكن ادلين يشمل لّك نوايح احلياة

هذه احلالة تكون اهلويّة مستقاة  من ادلين بشلٍك 
و أهّم مرجعيّاتها. فال وه، ومنبثقة  عنه أوال  ، أساٍس 

غرابة أن تكوَن اهلويّة يف )وثيقة اهلويّة السوريّة( 
بل الغريب ، اليت أصدرها املجلس أنّنا مسلمون

أن يُنَظر إىل اهلويِّة املعارصةِ لسوريا بانعزاٍل عن 
فإّن هذا نوٌع من االنفصال عن املايض ، اإلسالمِ 

 والواقع وعيٌش يف األحالم. 
اليت خرجت من املساجد إّن شعوبنا 

بشعارات عفويّة يف أّول اثلورة تهتف للحريّة ليه 
وأوىل أن تكون اهلويُّة ، أحقُّ بإعالء قيمِة اهلويّة

متمثّلة  يف منطلقاتها يف احلياة ومنطلقاتها يف 
لم خيرج اثلائرون يلعرّبوا عن هويّة ، اثلورة
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وال كرديٍّة وال ، شيوعيٍّة وال عروبيٍّة قوميّةٍ  10

وال يلعلنوا انتماءهم إىل ادليمقراطيّة ، كسيّةٍ رش
بل خرجوا تعبري ا ، الغربيّة أو الليربايلّة األوربيّة

عن هويّة دينيٍّة ترفُض الظلم انطالق ا من تعايلم 
وإنسانيّة تنادي باحلقوق اعتماد ا ىلع صفاء ، دينها

( أدّق ما ، إنسانيّتها وذلا فإّن كون اهلويّة )إسالميّة 
عن هويّة املجتمع اليت لم تستطع أيدي يعرّب 

العابثني أن تعبث بها مع جهودهم املضنية عرب 
فلم يستطيعوا تغيري اهلوية ، أكرث من أربعة عقود

تلصبح هويّة  قوميّة  أو اشَّتاكيّة  أو بعثيّة  أو 
! بل حافظ انلاس ىلع هويّتهم مع شّدة  شيوعيّة 

داء  ابلطش وعنِف حماوالت تشويِه اهلويِة ابت
باملناهج ومرور ا باملسلسالت واألفالم وانتهاء  
بالقوانني اليت فُرِضت يف حماوالٍت مستميتٍة لقطِع 

 انلاس عن إرثهم احلضارّي ادلييّن.
أّن العوامَل املؤثّرَة يف بناء اهلويّة  املعلومومن 

واالنتماء ادليين ، املجتمع املحيط: منها، كثريةٌ 
حّديات املشَّتكة بني واتل، والفكرّي واجلغرايفّ 
وهذه العوامل هلا تأثرياٌت ، جمموعة من انلاس

كبريٌة يف بناء اهلويّة اذلي قد يمتّد لقرون متطاولة. 
وهلذا فإّن مصطلح )صناعة اهلويّة( أو )صياغة 
، اهلويّة( مصطلح غري مفهوم وال يمكن أن يُتعّقل

بل ، فاهلوية ال تُفَرُض وال تُبىَن وال تُصاُغ وال تُنشأ
، تتكّوُن من جمموعِة العوامل عرب عصوٍر متطاولةٍ 

وال بّد أن يتواطأ عليها مجهوٌر كبرٌي هم اذلين 
 يمثّلون حمّل هذه اهلويّة )املجتمع(.

 من حنن؟
وقد يتبادر سؤاٌل حول طبيعة املجلس 

ومن اذلين يمثّلهم املجلس ويتحّدث ، اإلساليمّ 
أكرثيّة  ويعّد مرجعيّة هلم؟ وجوابه أننا، باسمهم

فنحُن ، ساّكن سوريا اليت عرّبت الوثيقة عن هويّتها
املسلمون السنّة اذلين يقطنون هذه ابلالد منذ 

، ولغُة اعّمتنا يه اللغة العربيّة، مئات السنني
وكون ، فذللك أمكننا أن نقول إنّنا مسلمون عرب

األكرثيّة اليت نتحّدث عنها يه من العرِب ال يعين 
بل ينتيم ، تمي ا هلذه األكرثيّةأّن غريهم ليس من

إيلها الَّتكستايّن والرشكيس واألبلايّن كما ينتيم 
ال فرق بينهم يف االنتماء ، إيلها الكردّي واألذريّ 

وجمموع هؤالء هو ما نفخر ، إىل هذه اهلوية عينها
وما يلتيق عليه ، به مكّون ا أغلبي ا للشعب السوريّ 

 هؤالء أكرث بكثري مما يفّرقهم.
إّن وثيقة اهلويّة السوريّة بنّصها ىلع العربيّة 
لغة  تُشلك  ثقافَة الشعِب السورّي ال تقيص 
املكّونات املوجودة يف املجتمع السورّي عن هذه 

فالرشكيس والَّتكمايّن والكردّي يتلكّمون ، اهلويّة
، العربيّة باعتبارها لغة اعمة الشعب السوريّ 

بني أبناء املكّون واللغة العربية يه لغة اتلواصل 
ويه لغة ، الواحد وإن اكن من غري العرب أصال  

اتلواصل بني أبناء هذه املكّونات وبينهم وبني 
، األكرثيّة اليت يشلّكها من يتلكّمون العربية أصال

وال يشلّك هلم حديثهم بالعربية تعّدي ا ىلع ثقافتهم 
بل لّك واحٍد منهم يقرأ يف ، املستقاة من ادلين

ويستمع إىل ، لقرآن الكريم باللغة العربيةصالته ا
ويفهم أحاديث ، خطبة اجلمعة والعيدين بالعربية

 انليّب صىّل اهلل عليه وآهل وسلّم بالعربية.
والقوُل إّن العربيَة يه لغة اهلويِّة ال ينتقُص 
من لغاِت املكّوناِت األخرى املوجودةِ يف املجتمع 
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افَة األكراد حيثما فالكرديُّة لغٌة تشلّكُ ثق، السوريّ  10

لكنّها ليست لغة  تشلّك ثقافة ، اكنوا يف سوريا
وكذا ، العريّب أو الَّتكمايّن مثال يف املجتمع السوريّ 

الَّتكيّة والرشكسية يه لغة تشلّك ثقافة داخليّة 
لكنّها ليست ثقافة جمتمعيّة ترىق تلكون هويّة 
جمتمع. ويمكن القول إّن اللغات األخرى 

ليّة يف املناطق وإن لم تذكر يف اكللهجات املح
، اهلويّة إال أّن هذا ال يعين إلغاءها أو حماربتها

لكّن هذا يعين عدم عّدها لغَة ختاطٍب يف 
وال يعين عدَم القبوِل بها لغة  ، املجتمع بشلٍك اعمٍّ 

وقد ، علميّة  يف اتلعليم املنهيّج يف عموم ابلالد
ناطق اليت يقبل أن تكون لغَة تعليٍم خاّصٍة يف امل

 يكرُثُ بني أهلها انتشاُر هذه اللغة.

 من اآلخر؟

من ، أّما اآلخر فهو املنتيم إىل غرِي هذه اهلوية
أبناء هذه األرض اذلين يشاركون األكرثية يف 

واذلين ، العيش املشَّتك عليها منذ مئات السنني
، حفظت هلم األكرثيّة حقوقَهم الاكملَة عرب اتلاريخ

ومناطقهم ومزارعهم  فبقيت هلم أحياؤهم
ودامت ، وتوارثوا أسماءهم وانتماءاتهم، وجباهلم

ا وأماكَن  هلم معابدهم ورموزهم ادلينية أشخاص 
 وكتب ا. 

بعُض اآلخُر هو املعتدي علينا من اذلين محل 
أّما الوافدون إيلنا من الطوائف ، السالح وقاتلنا
ومن اذلين قدموا إىل هذه ابلالد يف ، وامللل األخرى

ومن اذلين ، ظّل حكم الطغاة واملجرمني
استقدمهم الطغاة وأعطاهم جنسيّة هذه ابلالد 
ووّطنهم يف بيوت من هّجرهم من أهلها فهؤالء 

ليسوا من أبناء هذا الوطن وإن محلوا جوازات 
 سفره.

بعُض اآلخِر وقف مع اثلورة وبعُضهم وقَف 
، موقَف املتفّرج ىلع الطاغية الظالم ابلايغ

اجليش ، أرسل أوالده إىل جيش املجرمنيوبعضهم 
اذلي سىع لطمس هذه اهلوية وتمويهها وإذابتها 
باالعتداء عليها واالجتهاد يف تغيري هوية الشعب 

بعض هؤالء هم أعداء للثورة والقيم ، وانتمائه
، وليس فقط للهويّة واالنتماء، واملبادئ واإلنسانيّة

يلكونوا  بعض هؤالء ال يمكن أن يُقبَلوا يف جمتمع
ا من هويته ونسيجه الوطينّ  وبعضهم ، فيه جزء 

 جزٌء من هذا النسيج.
وخالصة القول إّن اآلخر يف نطاق الوطن يعين 
ا إىل  ا من ثالثة لكّهم ال ينتيم انتماء مبارش  واحد 

 : اهلوية السوريّة
الواقف يف وجه الظاملني املناوئ للبطش  -

كم وادليكتاتوريّة واالستئثار بالسلطة واحل
واملوارد من مَحَلَِة املبادِئ غري املنتميِة إىل هويِّة 
هذه ابلالد؛ إّما لكونهم من أتباع ديانات أخرى 
اكنلصرييّة وادلرزيّة وانلرصانيّة والصابئة، أو 
لكونهم من أتباع أيديولوجيات مستوردةٍ من 
الرشق أو الغرب؛ اذلين يروَن تمّسك عموم 

ا من اتلخلّف  الشعب بعاداته وتقايلده جزء 
والعودة إىل العصور احلجريِّة، وانتماء  إىل اجلزيرة 
العربيّة!. وهذا الصنف اذلي جيتهد يف تغيري هويّة 
األكرثية فكري ا، السايع إىل سيادة فكره العلمايّن 
أو الشيويّع أو الليربايّل يف املجتمع، اذلي يبذل 
 طاقته إلقصاء اإلسالم عن احلياة، وإبعاِد املجتمع



     حممد أمين اجلمالد. 
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عن امتداِده احلضارّي، ال يمكن أن يكون  10

ا، وإن اكن منتمي ا إىل  منتمي ا إىل اهلويّة انتماء  مبارش 
وصيَف: )العربيّة اإلسالميّة( أو أحدهما بمعناه 
العام اذلي يشلّك العمود الفقرّي يف هذه اهلوية، 

ا.  وإن اكن هؤالِء منتمني إىل اثلورة أيض 
ا اذلي لم يعَّتض ىلع الظالم اع - َّتاض 

ا، ولم يمنعه من ظلمه، ويُظِهُر نفَسه معتدال   مبارش 
غري مشارٍك يف اإلثم والعدوان ىلع األكرثيّة، وهم 
كثرٌي من أبناء املناطق اليت بقيت حتت سيطرةِ 
انلظام من السنّة وغريهم من املنتمني إىل اهلويّة 
من حيث األصل، املبتعدين عنها من حيث 

 املمارسة والسلوك.

افق للظاملني، اذلي شارك يف قتل املو -
األكرثيِّة وحماولة تغيري هويّتها ديمغرافي ا 

 وعسكري ا وثقافي ا.
عِطَي جنسيّة هذا 

ُ
ومن نافلة القول أّن اذلي أ

من ـ  ابلدل ألنّه محل سالَحه يف وجه اثلائرين
الفرس الرافضة أو األفغان اذلين جنّسهم انلظام 

ال يمكن أن ـ  صّفهيف هذه الفَّتة لقتاهلم إىل 
وليسوا منتمني إىل هذا ، يكونوا أبناَء وطٍن أصال  

وإىل هذا ألَمَحِت الوثيقة حني عرّبت ، الوطن
)املكونات اتلارخيية العديدة( فقيُد : بقوهلا

اتلارخييّة يُفيُد أّن لّك مكّوٍن انتّم إىل الوطن يف 
ظّل هذه الظروف ال يمكن أن يكون إال يف 

وهو أبعُد ما ، ن صفوف االنتماءِ الصّف اخلامس م
ا من معادلة االنتماء أو  يكون عن أن يُعّد جزء 

ا يف صياغة هوية املجتمع.  مؤثّر 
والواجب الرشيّع يقيض بقبول الصنف األول 

واتلعامل معهم ، واثلاين من اآلخر يف إطار الوطن
ا مع  يف نطاق احلقوق والواجبات كما نتعامل تمام 

، ة نفسها انتماء  حقيقي ا اكمال  من ينتيم إىل اهلويّ 
وهذه يه الطريقة اليت يفرضها ديننا وتوجبها 

فلهم ما نلا وعليهم ما ، رشيعتنا يف اتلعامل معهم
من الرّب إىل حمسنهم ومنع مسيئهم من ، علينا

واألخذ ىلع ، اإلساءة إىل ادلين أو اهلوية أو املجتمع
 وليس من املقبول أن نتنازل عن، يد املعتدي

ثوابتنا أو نطمس هويتنا حتت شعار راعية اآلخر 
وال من املطلوب منا رشاع  أن نغرّي ، والقبول به

أحاكم ديننا من أجل أن يقبل بنا اآلخر! اذلي ال 
 يمثّل هوية املجتمع.

إّن حماوالت اآلخرين املتكررة لطمس اهلوية 
حتت شعارات صناعِة هويٍّة جديدةٍ سعي ا لفرِض 

جديٍد مستورٍد ال يناسب واقع جمتمعاتنا نمِط حياةٍ 
ويعارِض بشلٍك فجٍّ دينَنا ، وال اعداتنا وال تقايلَدنا

وثوابتَنا ال يُمِكن أن يكوَن َمرِضي ا يف أّي جمتمٍع 
فكيف ، حيتفظ بقدٍر من االعزتاز بماضيه

باملجتمع املسلم اذلي تنبع عّزتُه من امتداِده 
 وحات.الزمايّن إىل عرص انلبّوة والفت

وأّما انلوع اثلالث فهو وإن اكن بعض 
مكّونات هذا املجتمع لكن عدوانه ىلع األنفس 
واهلوية والقيم واألخالق واحلضارة اليت يمثّلها 
هذا الشعب جيعل حّقه يف حماكمٍة اعدلة هو احلّق 

ثّم إن ثبَت إجراُمه ، األّول اذلي يمكن أن يناهَل 
 فيحاسُب حماسبَة املجرمني.

نا نتلكّم عن أفراٍد وال يُمِكُن أن حُنّمل إنّنا ه
ِوزَر ممارسة أشخاٍص  طائفة  اكملة  أو مكّون ا اكمال  
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لكن ، وإن اكنوا أكرثيّة يف هذا املكّون، منه 10

يمكن حتميل املؤسسات املشاركة يف ِوزِر القتل 
، وقمع املطابلني حبقوقهم ِوزَر هذه املشاراكِت 

ُة اليت اكن هلا دوٌر فاملؤسساُت األمنيُّة والعسكريّ 
يف قمع الشعب السورّي ليست منتمية  إىل هذه 

 فيه، اهلويّة وإن انتّم أفرادها بمسّمياتهم إيلها
ولكّها منبوذٌة ، كياناٌت ساهمت يف قتِل انلاس

 جمتمعي ا عدّوٌة للهويِّة السوريِّة.

 مفهوم قبول اآلخر جمتمعيًّا: 

، كرثيةقبول اآلخر ال يعين أن يأخذ حقوق األ
وال يعين أن نقتنع بفكره ونغرّي هويتنا تماشي ا مع 

وال يعين عدم بيان ما يف فكره ، رأيه ووجهات نظره
من مفاسد من وجهة نظر األكرثيّة اذلين يشلّكون 

وإنّما القبول ، وال يعين عدم خمالفته، هذه اهلويّة
املجتميّع هو قبول أن يطرح فكره ويُسمح هل 

وعدم ، نعه أو تكميم فمهوعدم م، بعرض رؤيته
وحني يطالب بعض انلاس من ، اإلساءة إيله

)اآلخر( أن تسري األكرثيّة ىلع رأيهم واجتهادهم 
إن األكرثيّة تقبل الرأي اآلخر يتبادر : حىت يقولوا

إىل اذلهن أّن هذا احتالل من نوٍع جديد وتغّول 
وتنّمر ىلع حقوق األكرثيّة وهويّتها حتت دعوى 

أو حتت دعوى ، حقوق األقليّاتاحلفاظ ىلع 
 صناعة اهلوية اجلديدة للمجتمع.

إّن ادلعوات إىل النسوية وإىل اجلندر وإىل 
قانون الزواج املدين املخالف للرشيعة اإلسالمية 

ويف ، يه دعوات إلنكار اهلوية وابلعد عن اذلات
مؤّداها دعوات إىل االحنالل األخاليّق اذلي ال 

ية السوريّة الوطنيّة. وال يمكن أن يتوافق مع اهلو
يمكن فرضها حتت شعارات قبول اآلخر 

وهذه ، واتلعايش السليم والسلم املجتميع
ادلعوات انتهاك صارخ هلوية املجتمع املحافظة 
املنطلقة من املوروث احلضاري والفكري والقييم 

 هلذا الشعب.
االعتداُء ىلع اهلويّة وحماولُة تغيريها 

وسياسي ا ال يمكن أن  عسكري ا وديمغرافي ا
يف أّي جمتمٍع بل هو معدوٌد يف  يكون مقبوال  

وهو اكالعتداء ىلع ادلستور ، جرائم اخليانة العظّم
فاهلويّة صنعتها ، أو ىلع املبادئ فوق ادلستوريّة

مت بلناِء هذه الشخصيِّة  تضحياٌت كبريٌة قُد 
ةِ للمجتمع وجهوُد آباٍء وأجداٍد ، الوطنيِّة املمزي 

حيث صاغ لّك جيٍل منهم ، ؤّسسني هلذه اهلويّةم
حىّت تكاملت صورة ، بعض بنود هذه اهلويّة

وليست ، اهلويّة بعد مئات السنني من الصناعة
وال يمكن أن تكون طريقتها ، اهلويّة استرياد ا

الفرض اخلاريّج وال القوانني الصادرة عن 
 األنظمة.

وسيحافظ شعبنا ىلع هويّته مهما كرثت 
، لكّن تقليل الرصاع حول اهلويّة، ياتاتلحدّ 

 بتوضيحها للناس مطلٌب رشيعٌّ ووطيّن.
 
 
 


