
 

 

  ًالدين عنصر وحدة العشائر ووقوفهم جنبا إلى جنب وفي خدمة اإلسالم
  طهران: المكان

ّأعضاء المؤتمر الوطني لشهداء المجتمع العشائري: الحضور ّ  
   ّشهداء المجتمع العشائريتكريم ّالمؤتمر الوطني لإقامة : المناسبة

  .م٢٠٢٢/٠٦/١٢.   هـ١٢/١١/١٤٤٣.   ش٢٢/٣/١٤٠١: الزمان
  
  
  

 فــي لقــاء مــع أعـضاء المــؤتمر الــوطني لــشهداء المجتمــع )دام ظلـه ( اإلمــام الخــامنئيماحة ســكلمـة
 والذي أشار فيه قائـد الثـورة اإلسـالمية إلـى أن العـشائر ١٢/٦/٢٠٢٢العشائري في البالد بتاريخ 

كـانوا مـن األكثـر وفـاء فـي حـرب الــدفاع المقـدس ولفـت إلـى أن العـدو يـسعى السـتهداف اإليمــان 
األمل بالمستقبل لدى الناس، ثم أضاف سماحته قائال بأن الـشهداء يعلموننـا درس اإلبقـاء الديني و

  .على األمل في أصعب الظروف
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

والحمد هللا رب العـالمين، والـصالة والـسالم علـى سـيدنا محمـد وآلـه الطـاهرين، وال سـيما بقيـة اهللا 
  .في األرضين

  
  ّلثورةُالعشائر ذخر البالد وا

ًأهــال وســهال بكــم ، أيهــا اإلخــوة واألخــوات األعــزاء، والعــشائر األعــزاء والمكرمــون مــن أنحــاء ]١[ً
وأقدم إليكم خـالص الـشكر علـى ) ع(ًأبارك لكم جميعا بوالدة حضرة ثامن الحجج . ًالبالد جميعا

. مـل صـائبإنـه ع. ًإن عملكم عمل جيـد جـدا. ّهذا المؤتمر وهذا اإلحياء للذكرى، الذي تنظمونه
ًهذا اإلحياء للذكرى الذي تنظمونـه واجتماعنـا هـو أيـضا فرصـة للفـت انتبـاه عامـة النـاس فـي الـبالد 

ـــى العـــشائر إن العـــشائر هـــم ذخـــر الثـــورة وذخـــر ) قـــده] (الخمينـــي[لقـــد قـــال اإلمـــام . ونظـــرهم إل
ّينبغي أال ينسى الناس أن لدينا مجموعة قيمـة مـن العـشائر الـذين يمثلـو] ٢.[البالد ن ذخـر الـبالد، ّ

واحدة من فوائـد لقائنـا اليـوم واالجتمـاع الـذي سـيكون لـديكم فـي . وأن يتذكر الناس هذا باستمرار
  .ّأنها تعرف الشعب اإليراني إلى العشائر وقيمها] ٣[ذلك الوقت



 

 

  
ّصعوبة القياس لعائد العمل الثقافي ّ  

لقـد . لمـات هـؤالء اإلخـوةّأود أن أتحدث عن العشائر بشيء موجز، لكن قبـل ذلـك سأشـير إلـى ك
ِإن األنشطة التي ذكرهـا كـال األخـوين عـن هـذا المـؤتمر أو إحيـاءات الـذكرى . كانت كلمات جيدة

َوقـد رأيـت هنـا أيـضا، فـي ذاك الممـر، صـور األنـشطة . ّخالل هذه الـسنوات العـشرين أعمـال قيمـة ً
ّلتوجهات الثالثـة التـي ذكرهـا هذه ا. لقد تم إنجاز أعمال جيدة. التي ُأجريت، وشاهدتها بدقة كلها

جنابه، التوجهـات الثالثـة، كلهـا مهمـة، ولكـن هنـاك نقطـة هـي أنـه عنـدما تعطـون جهـاز عـروس إلـى 
ًعائلة ما، حسنا إن هذا الجهاز يصل إليها وتستفيد منه، وأنتم سـتعلمون أيـضا أنهـم اسـتفادوا منـه،  ً

ًشرة، ولنفترض مـثال زراعـة الـشتالت حتى ذلك الشيء الذي ال يكون بهذه المبا. فهو أمر ملموس
 هي تنمو بعد عـامين، أو خمـس سـنوات، أو –ً حسنا، تزرعون الشتالت، ورأيت صور ذلك هنا –

ًعــشر ســنوات، وتخلــق غابــة وبــستانا ومــساحة خــضراء، وهــذا أيــضا تــرون أثــره بــأعينكم مــاذا عــن . ً
ًالعمـل الثقـافي؟ حـسنا، أعــددتم كتابـا وفيلمـا، فمــاذا عـن عائـد  ً كتـابكم وفــيلمكم؟ هـذا هـو المهــم، ً

مـشكلة العمـل الثقـافي أنـه ال يمكـنكم . هـذه هـي صـعوبة العمـل الثقـافي. وهو ليس بتلك الـسهولة
اإلنـسان يطبـع الكتـاب، وقـد يقـرؤه مئـة شـخص، أو . اعتبار نتيجته قطعية بالكمية والعمـل المـادي

إلــى الطبعــة المئــة كــذلك، فمــاذا ًعــشرة آالف، وقــد ال يبيــع طبعتــه األولــى كلهــا أيــضا، وقــد يــصل 
تفعلــون؟ كيــف تتــصرفون لكــي يــصل هــذا العمــل الثقــافي إلــى نتيجــة؟ نحــن اليــوم نحتــاج إلــى عمــل 

إن عــدو . ثقـافي لــدى أفــراد الــشعب اإليرانــي كافــة بمــا فــي ذلــك العــشائر أكثــر مــن أي شــيء آخــر
مية، يعتمـد علـى الحـرب الشعب اإليراني، وعـدو اإلسـالم، وعـدو الـبالد، وعـدو الجمهوريـة اإلسـال

فليلتفـت األصـدقاء الـذين يـشاركون فـي إقامـة : النتيجـة. الناعمة اليوم، وربما أشير إليها في مـا بعـد
أيــن صــار : ًمثــل هــذه اإلحيــاءات للــذكرى ويهتمــون أيــضا بالعمــل الثقــافي إلــى النقطــة التــي ذكرناهــا

  عشائري؟عائد عملكم وأين صار ناتجه، وما درجة تأثيره في المجتمع ال
  

ًالعشائر في إيران بين أكثر فئات الشعب وفاء ّ  
ًلـيس نابعـا مـن الـذوق » ًبين األكثر وفاء«قولنا . ًالعشائر في إيران هم بين أكثر فئات الشعب وفاء

هنـاك قـصص فـي كـل مـن . بالنظر إلى األحداث التي حـدثت فـي الـبالد ونعرفهـا] إنما[أو الحدس 
ً المئتــين والثالثمئــة الماضــية أيــضا عــن محــاوالت األجانــب خاصــة تاريخنــا القريــب وتــاريخ األعــوام
ــة لــو كــان اآلن لــدى المــرء متــسع مــن الوقــت . البريطــانيين النفــوذ إلــى العــشائر أفعــال عجيبــة غريب

حــاول األجانــب النفــوذ إلــى العــشائر . ال بــد أن تقرؤوهــا فــي الكتــب. والمجــال ليقولهــا، فــال بــأس



 

 

بــأنواع ... بالتقــسيم، بــالحرب الداخليــة:  بطــرق مختلفــة–ريقــة مــا وإجبــارهم علــى خيانــة بلــدهم بط
.  لكنهم لم يتمكنوا من سوقهم وسـحبهم إلـى االتجـاه الـذي يريدونـه–األفعال المختلفة وأشكالها 

  .التي ذكرناها هي لهذا السبب» ًبين األكثر وفاء«و» ًاألكثر وفاء«
  

ّاختبار جيد للعشائر خالل مرحلتي الثورة و   »ّفاع المقدسّالد«ّ
، اجتــازت »الــدفاع المقــدس«، ومــا بعــد »الــدفاع المقــدس«فــي هــذه المرحلــة األخيــرة، أي الثــورة و

أن يستشهد أكثر من أحـد عـشر ألـف شـخص مـن مجتمـع العـشائر . ًالعشائر أيضا اختبارات جيدة
ى كلهــا علــ] تــسكن[لــم يكــن األمــر علــى هــذا النحــو، أي أن تكــون العــشائر . ًهــذا أمــر مهــم جــدا

ًبـــالطبع، كـــان بعـــضهم علــى الحـــدود وتعرضـــوا للتهديـــد فـــورا فـــي . الحــدود موضـــع خطـــر الـــدفاع «ّ
ّكــانوا وســط الــبالد ولــم يتعرضــوا لتهديــد مباشــر . لكــن بعــضهم لــم تكــن حــالهم كــذلك» المقــدس

  .ودافعوا وسعوا وعملوا» الدفاع المقدس«لكنهم في الوقت نفسه هرعوا إلى ميادين 
  

ّالدين والتدين ع ّنصرا الوحدة والتقدم والتضحية لدى العشائرِّ ّ  
ًما الذي جعـل عـشائر بالدنـا، رغـم أن أعـراقهم ولغـاتهم مختلفـة، يقفـون جنبـا إلـى جنـب علـى هـذا  َ

ّالنحو وفي خدمة اإلسالم والـوطن؟ أي شـي كـان خـيط المـسبحة هـذا؟ كـان الـدين والتـدين الـدين . ّ
ً عنـصر الـدين العـشائر يكونـون فـي الميـادين جنبـا َجعـل. عنصر الوحدة والتقـدم والتـضحية واإليثـار َ ُ

ًفلم يدع لهذه التنوعات العرقية وما شـابه أن تخلـق فـصال بينهـا وتخلـق . إلى جنب على هذا النحو
  .للدين مثل هذا التأثير. الخالفات

  
ّعنصر الدين للمضي بأهداف الثورة) قده(ّتوظيف اإلمام الخميني  ّ ُ ِّ َ  

الجليل استطاع بتوظيفه عنـصر الـدين هـذا أن يخلـق هـذه الثـورة العظيمـة ] يالخمين[إمامنا الراحل 
لــو لــم . وبعــد انتــصار الثــورة اســتطاع أن يــصون الــبالد بهــذا العنــصر نفــسه. ويوصــلها إلــى االنتــصار

لــم يــستطع أي عنــصر آخــر أن . كونــوا علــى ثقــة. ًيكــن عنــصر الــدين موجــودا، مــا انتــصرت الثــورة
ين نزلـوا إلـى الـشوارع وهـم خـالو الوفـاض وشاخـصون صـدورهم فـي وجـه يجلب هؤالء الشباب الـذ

ــشاق والــصعب ــدان ال ــى هــذا المي ــادق إل ــم يكــن ألي عنــصر آخــر المقــدرة علــى . الرصــاص والبن ّل
لقد استخدم اإلمـام ذلـك لكـي تـصل الثـورة إلـى االنتـصار، . َاإليمان الديني هو الذي جلبهم. ذلك

هـذه الـبالد صـارت بعـد الثـورة محـط طمـع، . جل صون البالدثم استخدم عنصر إيمان الناس من أ
ّال، لقـد حركـوه ]. ويـأتي[َلم يكن األمر كأنه فجأة خطر على بـال صـدام أن يقـوم . لقد طمعوا فيها



 

 

أعطـوه المـال والـسالح وخطـة حـرب لكـي . ًوأجبروه وأعطوه األمل ووعدوه وعملـوا بوعـدهم أيـضا
كان الهـدف القـضاء علـى الثـورة اإلسـالمية . ًزءا من البالدلم يكن الهدف أن يأتي ويفصل ج. يأتي

كانــت أمريكــا تــسنده . كــان هــذا هــو الهـدف. عبـر فــصل جــزء مـن الــبالد أو بطــرق أخــرى مختلفـة
َوبريطانيــا وفرنــسا والحكومــات الرجعيــة وكــل مــن يتــبعهم ًجــاء هــؤالء جميعــا وكــانوا يريــدون تقطيــع . ّ

. كـان هـؤالء يريـدون أن يأسـروا الـشعب اإليرانـي. نة األمريكيةأوصال البالد وأن يعيدوها إلى الهيم
هكذا هو الدين، واإليمان الـديني لـه مثـل هـذا . بأي وسيلة؟ بالدين]. يحدث[اإلمام لم يدع ذلك 

  .التأثير
  

ّالشهداء مظهر جميل وعظيم لإليمان الديني ّ ٌ ّ  
ٌإن شهداءكم أيضا هم مظهر جميل وعظيم لهذا اإليمان الـديني ًؤالء الـشهداء األحـد عـشر ألفـا هـ. ً
كـان يمكـن لهـذا الـشاب أن يبقـى . ِالذين قدمتموهم هم في الحقيقة يظهرون تأثير اإليمـان الـديني

ّفي البيت وحياته وبيئته الخاصة، وعند أبيـه وأمـه وزوجتـه وأبنائـه ويتمتـع بلـذات الحيـاة   بالمقـدار –ّ
ّألي شـيء؟ . ْابنه العزيز، وزوجته العزيزة، ووالديه المولهين: َترك الجميع.  لكنه لم يفعل–الممكن 

ًاآلن كــان مناضــال وعــاد، أو صــار جريحــا، أو استــشهد. مــا كــان هــذا الــدافع؟ كــان الــدين ــداه . ً وال
كان ذلك ببركة ... اللذان استطاعا إطفاء هذه المصيبة وهذه المشقة ونار القلب، ووجدا السلوان

  . الدين]أثر[الدين، وقد كان هذا 
  

ّالصفقة مع اهللا عنصر الصبر والسلوان لدى عائالت الشهداء ّ ّ ّ  
ًفقد صديق لنا ابنـه فـي حـادث، وكـان حزينـا بعـض الـشيء لقـد : قلـت. ٌوهنـاك والـد لثالثـة شـهداء. َ

يـا سـيدي، أبنـاء هـذا الرجـل صـاروا شـهداء؛ : قـال. َرحل ابن واحد لك، وهذا الرجل رحل لـه ثالثـة
ِهذا ال يحزن  هـذا الجـرح الـذي –نعـم، هنـاك حرقـة فـي القلـب . إنه كالم صحيح بالفعـل! ظرواان. ُ

 لكن عائالت الشهداء يجدون الـسلوان ويـصبرون، ألنهـم –يدخل قلوب الوالدين ال يمكن إنكاره 
ــنهم الــشاب حــي عنــد اهللا، فيعقــدون صــفقة مــع اهللا؛  ــه اشــتـرى مــن اْلمــؤمنين {ّيعرفــون أن اب َإن الل ُ َِ ِ ِْ َ َ َْ َّ َِّ

َنـفــسهم وَأمــوالهم بــأن لهــم اْلجنَّــة يـقــاتلون فــي ســبيل اللــه فـيـقتـلــون ويـقتـلــونَأ َ َ َ ُْ ْ ُ ْ َُ ُُ َ َُ َ ََ ََ ِ َِّ ِ ِ ِِ َ ُُ َُ ُ ْ َُ ََّ َ ْ ). ١١١التوبــة، (} ْ
ُتكبيــد العــدو خــسائر لــه أجــر، وأن تقتلــوا علــى يــد العــدو لــه أجــر: كالهمــا لــه أجــر هــؤالء عقــدوا . َ

. وكـذلك هـذان الوالـدان والزوجـة عقـدوا صـفقة مـع اهللالشاب عقد صـفقة مـع اهللا، . صفقة مع اهللا
  .ال ينبغي نسيان عنصر الدين في هذه القضية

  



 

 

  ّأمن البالد وصونه ناتجان من التضحيات واالستشهاد
ذهب هـذا الـشاب ]: يقولون[ًحسنا، اآلن بعض األشخاص في التحليالت المختلفة التي يجرونها 

إن أمـــن الـــبالد وصـــونه ناتجـــان مـــن هـــذه .  هـــذا معلـــومنعـــم،. ّليحـــرس حـــدود بـــالده ويـــوفر األمـــن
ال شك في أن هذا يوجب أمن الـبالد، . التضحيات واالستشهاد والجراح والنضاالت والمواجهات

فـي الحقيقـة . ال ينبغي تقليص دافعه وتقليله إلى أشياء أقل مـن الـدين. ولكن دافعه كان الدين واهللا
إن عــزة الــشهداء لهــذا الــسبب . هــو الــسبب فــي عــزة الــشهداءّإنهــم تحركــوا هللا، وعملــوا هللا، وهــذا 

َحسنا، اآلن هناك من ال عالقة لهم بالدين وال يمكنهم إنكار هذه االستـشهادات . ًأيضا ] ولـذلك[ً
 هـو –فمن أهم أبعاد الحرب الناعمـة للعـدو إطفـاء أو إضـعاف دافـع الـدين هـذا . يتناولون الدوافع

  . بين الناس–أهم وأعلى دافع 
  

ّإضعاف الدافع الديني من أهم أبعاد الحرب الناعمة للعدو ّ ّ ّ ّ  
ُإن كل ما يفعل اليوم في البالد ضد التقاليد والمقدسـات الدينيـة وراءه دافـع سياسـي قـد ال يعـرف . ّ

ّأحــد مــا ذلــك لكنــه موجــود وينجــر إلــى هــذا الطريــق إضــعاف الــدين، والتقاليــد الدينيــة، والــشعائر . ٌ
ّدينيــة، والتـشكيك فــي هــذه األمـور، وتــصويرها أنهــا غيـر منطقيــة، كلهــا أشــياء الدينيـة، والمناســك ال

ًنعــم، أحيانــا يفعــل . ال يعــرف وغيــر ملتفــت] ذلــك[اآلن قــد يكــون الــذي يفعــل . يــستخدمها العــدو
  .بعض األشخاص حركة ما عن غفلة

  
  ّتخطيط العدو وبرمجته إلضعاف األمل وإدارة البالد

هـذه هـي .  اإليمان الديني واألمل والتفـاؤل بالمـستقبل وإدارة الـبالديسعى العدو اليوم إلى إضعاف
ماذا يفعلون حتـى تـصير عقيـدة النـاس أنـه ] ًمثال. [األشياء التي يخططون لها ويجري التخطيط لها

ليس لديهم مستقبل، وأن المستقبل طريق مسدود، وأنهم في طريـق مـسدود؟ إنهـم يخططـون لهـذا 
 فـي األجـواء – لألسـف –ًلفـضاء المجـازي، وأحيانـا ينـشرونه بـين النـاس ويصنعون البـرامج لـه فـي ا

الرسمية لنا أنفسنا لكي يصل الناس إلى استنتاج مفاده أن الطرق مسدودة وغير صائبة، أو يصلون 
ــديرونها ــبالد ال يعرفــون كيــف ي ــة واإلدارة فــي ال ــى نتيجــة أن مــسؤولي الدول ــذل هــذه الجهــود . ّإل ُتب

افرضـوا اآلن مـن بـاب المثـال ]. يكـون التعامـل[كن مقابل هذه الجهـود هكـذا والمساعي كلها، ول
ًحــسنا، ]. ٤[ سـاعة بعـد الـسرقة٤٨ًأن الـشرطة فـي الـبالد تعتقـل عـددا مـن اللــصوص فـي غـضون 

ًفـي إعالمنـا الـوطني يكـون الحـديث بطريقـة كأنـه يلقـى بـاللوم علـيهم بـدال ] لكـن[يجب تـشجيعهم  ُ
ًمدا ٌأمر ليس متع! من التشجيع ً من المسلم أنه ليس متعمدا –ّ ّ هـذه الغفـالت تنتهـي .  لكنه غفلة–ّ



 

 

ّأي شـخص يحـبط آمـال النـاس فــي المـستقبل يعمـل لمـصلحة العـدو سـواء أكــان . لمـصلحة العـدو
ّأي . ّأي شـــخص يـــضعف إيمـــان النـــاس يعمـــل لـــصالح العـــدو ســـواء أكـــان يعلـــم أم ال. يعلـــم أم ال

تــــشائمين تجــــاه نــــشاطات مــــسؤولي الــــبالد وجهــــودهم شـــخص يجعــــل النــــاس غيــــر معتقــــدين أو م
  .وتخطيطهم يعمل لمصلحة العدو سواء أكان يعلم أم ال

  
ّواجب التعبئة ومسؤولي الدولة جميعا في تحديد مشكالت العشائر وحلها ً ّ ّ  

ًمسؤولو التعبئة الذين يعملون في قضايا العشائر يقومـون علـى عمـل قـيم أيـضا هـذه األعمـال التـي . ّ
لكـن مـسؤولية ذلـك ال تقـع . ّألصدقاء ورأينا نماذج عنها هنا في الصور تابعوهـا، فهـي قيمـةذكرها ا

علـى . التعبئة عندها محدوديـة وإمكاناتهـا محـدودة، وهـي تـسعى بقـدر إمكاناتهـا. على التعبئة فقط
ًالمــسؤولين جميعــا فـــي الــبالد أن يـــسعوا، وعلــى المـــسؤولين المعنيــين تحديـــد مــشكالت العـــشائر 

يجب أن يفكروا خاصة في المشكالت الثقافية ويعملوا ويخططوا لتنفيـذ خطـة : ا، وكما قلتّوحله
  .صحيحة، إن شاء اهللا

  
ّالتفاؤل وتجنب اليأس درس الشهداء والمناضلين ُ ّ ّ  

شــهداؤكم وشــهداء . إن شــاء اهللا، نأمــل أن يــوفقكم اهللا المتعــالي ويرفــع درجــات شــهدائكم األعــزاء
فقـد دخـل مناضـلونا ميـدان النـزال فـي . مونا أنه يجب أن نكـون متفـائلينّالوطن كلهم هم الذين عل

َظروف لم يكن فيها أي أمل في النصر حقا وفق الحسابات العادية ً ّحقيقة لم يكـن هنـاك أي أمـل . ّ ً
كان اليوم الثالث أو الرابع من بدء هجوم صدام عندما وصلت أنباء متتاليـة مـن دزفـول . في النصر

سـوف أذهـب إلـى هنـاك، : ُلـى ذلـك، فـذهبت وحـصلت علـى إذن مـن اإلمـام، وقلـتواألهواز وما إ
.  أنه ال عودة عـن األمـر–ً تقريبا يقين، أو شبه يقين –كنت على يقين . فربما يمكنني جذب قوى

ًحسنا، لقد الحظتم أن الجمهورية . ًذهبنا إلى هناك بهذا الوهم، أي ال يمكن فعل أي شيء إطالقا
» الـدفاع المقــدس«نا وقيـادة اإلمـام الجليـل تــصرفوا كلهـم بطريقـة فحواهـا أن هـذا اإلسـالمية وشـباب

ّانتهى بالعزة المطلقة للجمهورية اإلسالمية، وصار العدو منكوبا، ومرغ أنفه بالتراب ُ مناضـلونا هـم . ً
ففي الظروف كافة، حتى في ظروف مثـل الظـروف األولـى للحـرب، ينبغـي . َالذين منحوا هذا األمل

  .ًكون اإلنسان آمال في العون اإللهي وبهمته بنفسهأن ي
  



 

 

ًإن شاء اهللا، يتعامل اهللا المتعالي معكم طبقا لهذه اآلمـال ويـوفقكم ويـساعدكم حتـى تحـصلوا علـى 
ّأوصلوا سالمنا إلى عـشائر الـبالد الـذين تمثلـونهم هنـا . النتائج المرجوة من مساعيكم، إن شاء اهللا

  .ًجميعا
  

  .مة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم ورح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ

، والعقيــد )»منظمــة تعبئــة المستــضعفين«رئــيس (رضــا ســليماني -ألقــى الــسادة العميــد غــالم]. ١[
كمـا أقـيم . كلمـات فـي بدايـة هـذا اللقـاء) في البالد» ة العشائرمنظمة تعبئ«رئيس (أحمد سعيدي 

  ).قده(معرض حول النشاطات التي أُنجزت حول هذا المؤتمر في ممر حسينية اإلمام الخميني 
  
  .٢٩/٥/١٩٧٩؛ كلمة أمام عشائر كهكيلويه وبويرأحمد، ١٩. ، ص٨. صحيفة اإلمام، ج]. ٢[
  
  . لثالثة أيام في محافظة تشهارمحال وبختياري١٩/٦/٢٠٢٢ُسيقام هذا المؤتمر في ]. ٣[
  
فــي طهــران، حــدد » ملــي«فــي أعقــاب الــسرقة الكبيــرة لخزانــات األمانــات ألحــد فــروع بنــك ] ٤[

 سـاعة، كمـا ٤٨ضباط الشرطة اللصوص كلهم واعتقلوهم خالل عملية واسعة النطاق في أقل من 
، على عكس الدعاية الواسعة المعاديـة هذا النجاح. اكتشفوا وصادروا معظم الممتلكات المسروقة

ــه وســائل اإلعــالم  ــرويج النعــدام األمــن فــي الــبالد، تجاهلت للثــورة ووســائل اإلعــالم األجنبيــة فــي الت
 .الوطنية


