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 دور الفريق ماهر سفيان التكريتي في تسليم بغداد

 أول الدروس المستفادة  : نموذج خيانة الحلقة الضيقة حول الحاكم الفرد

 ناهض منير الريس

 النائب عن مدينة غزة

كان معنى سقوط بغداد الفجائي المحير دون قتال ، حدوث خيانة أوحىى        

ا وجود عملية تسليم مفترضة جرت في الخفاء ولم يظهىر اىاحب السىلطة به

الىىذع عقىىد اىىفقتها ث فحىىدوث الخيانىىة هىىو التفسىىير الوحيىىد لىىدخول الىىدبابات 

األمريكية في ذلك الاباح األغبر إلى بغداد وتقدمها نحو فندق فلسىطين علىى 

ي ذلىىك النحىىو الىىذع لىىوهد علىىى القنىىوات الفضىىائية ث ولىىذلك أاىىيب النىىاس فىى

بالدنىىا العربيىىة وايسىىالمية بالاىىدمة والىىذهول والحىىزن ث وكىىان أخىىو  مىىا 

يخافونىىو وهىىم فىىي غمىىرة هىىذن الحالىىة أن يكىىون الىىرئيس اىىدام حسىىين هىىو 

اىىاحب تلىىك الاىىفقة وأنىىو قىىام بتسىىليم بغىىداد لاعىىداء مقابىىل ضىىمان سىىالمتو 

 اللخاية وسالمة جماعتو ث 

بىنن جىيا العىراق س يسىتطي  وبعبارة أخرى : كان معظم الناس يقرون       

أن يحقىق ناىىرا علىىى جىىيا الوسيىىات المتحىدة األمريكيىىة ث ولكىىنهم أملىىوا فىىي 

معركة يخرج منها األمريكيون مثخنين بالجراح ولىو كىانوا منتاىرين  ث فمىن 

لنن ذلك أن يحمل األمىريكيين علىى التفكيىر ألى  مىرة قبىل أن يلىنوا حمىالت 

أقطىىار المنطقىىة ث حقىىا ا كىىان الىىوعي الىىدمار واسسىىتعمار علىىى أع قطىىر مىىن 

الغريزع لرجل اللارع البسيط يىربط بىين المعركىة فىي العىراق وبىين مسىتقبل 

كل بلد من بلدان المنطقة ث ولذلك كان رجل اللارع لديد السخط على الحكام 

الذين لم يفهموا هذن الحقيقة ، أو فهموها ولكىن خضىوعهم لاجنبىي سىمرهم 

 في كراسيهم ث 

م يتنخر انكلا  الستار عىن لغىز سىقوط بغىداد ث فقبىل مىرور أسىبوع ول       

على انتهاء الحرب ، كلىفت اىحيفة اللومونىد اليمينيىة الفرنسىية لىطرا مىن 

قاىىة الخيانىىة األسىىطورية التىىي     اىىبغت هزيمىىة لىىم تكىىن  مسىىتبعدة باىىبغة 

عار فاج  اقتحم حياة العرب والمسلمين في كل مكان وتجرعت مرارتو األمىة 

 ها ث كل



وحينمىىا نحىىاول فىىي هىىذا المقىىال وسلسىىلة المقىىاست الالحقىىة أن نسىىتنبط       

الدروس ممىا حىدث فىي العىراق ، ف نمىا نفعىل ذلىك لعلمنىا أن بىين نظىام الحكىم 

وممارسة السلطة فىي العىراق وبىين غيىرن مىن البلىدان المجىاورة وجىون لىبو 

اس  قد يتكرر فىي كثيرة ، ولعلمنا أيضا أن ما تعرض لو العراق من عدوان و

بلىىىدان أخىىىرى فىىىي ميىىىادين عديىىىدة وبنلىىىكال مختلفىىىة ث أع أن جىىىوهر الغىىىزو 

والعدوان مبيت على منطقتنا ) وفقا للتاريحات الرسمية األمريكيىة نفسىها   

غيىىىر أن نلىىىر الجيىىىوا واسىىىتخدام أسىىىلحة الملىىىاة والمىىىدرعات والطيىىىران 

 ية ث والبحرية ليس هو اللكل الوحيد للحروب واألعمال العدائ

 حب العراق                                        

ويجببأ  ي ينبباي و أببمح  ي نمحوستنببح  لببتن حن  سببة ول نبب  خجلفبب   س ببل   خ ت بب         
 ختالفبببح خحنبببح فبببم  ودهبببح ونجحابببة ح هببب  عهبببل  سبببدي  ينهبببحساي ه ببب   س جبببل  سبببة  و اههبببح 

 ل  حة إذ إي  ألنا ت دةيلوي فسنحكينهم  سجح ز  . ف يس نجصةعح  ي ع جم فحسجد  ه    
فحستلحم ه يهم . و ستجطيع فم دسم  س ل   خجطيع فم  دسحدعح ألي  سمصبيل و حبة  و وألعنبح 

 عمأ  س ل   وس  عنس  انيع اة م سشهة ء ف سطي  : 
 حب العراق جرى في عمق أعماقي جرع الفرات بزرع يطلب الساقي        

 تلقق الرمل  من  يُْبٍس  وإمالق       وجرع دجلة في غاب النخيل إذا        

 القلب ملك لهيد الحق في بلد         لم يرض بالحق قوس دون إحقاق         

 عدا عليو لاوص النفط بارزة           أنيابهم  ملء  أفوان    وألداق        

 طواق يا راعي  البقر  الغازع بطائرة            منها يرى الناس أبقارا بن        

 ما أنت أول هوسكو أخي بقر           معطل الروح والوجدان أفاق         

 غدا ترى اللرق إذ ينلق قمقمو     وينجلي الابح عن بركان عمالق       

 فداء بغداد لمس الملرقين  وما         أضاءت اللمس من دنيا وآفاق        

ظامىو لىيء آخىر ث وقىد كتبنىا غير أن ذلك ليء واحد ، وتقيىيم الحكىم ون     

في هذن الزاوية قبال ، قبل هذن الحرب ونتائجها الفاجعة ، قىائلين إننىا نىتحفظ 

بالنسبة ألمور عديدة في بغداد ، وكان من بين تلك األمور حىرب النظىام التىي 



لىىم يكىىن لهىىا مبىىرر مقبىىول ضىىد إيىىران ، ثىىم حربىىو التىىي زينتهىىا لىىو السىىفيرة 

 يت ا األمريكية غالسبي ضد الكو

ولمىا كنىىا نحىىن الفلسىىطينيين قىىد وقعنىا تحىىت ركىىام عىىدة هىىزائم ، فكابىىدنا        

وهزيمىىة  2491وهزيمىىة العىىدوان الثالثىىي عىىام  2441هزيمىىة النكبىىة عىىام 

؛  2442ثىم ااىطلينا برغمنىا بلهيىب حىرب الخلىي  عىام  2411النكسة عىام 

رغم مىن ورأينا انهيىارات الجيىوا فىي مسىتهل تلىك الحىروب غالبىا ، علىى الى

الضىىجة ايعالميىىة الهائلىىة التىىي مهىىدت لهىىا ورافقتهىىا ث فكننهىىا كانىىت بالونىىات 

ضخمة فرقعت بسهولة ث لذلك كلو كانت لىدينا حساسىية خااىة مىن القىرارات 

 بالحروب التي س تبنى على حسابات دقيقة : 

 علية السباق كانت الزهور      في نحر كل غادة تذرذر العطور                 

 وفي الظهيرة انبرى المذي  للنساء  يرخين إكليل الندى على دم الوليمة              

 خطى ثثخطىثث يقودها الذهول          إلى فيافي الامت في الحقول               

 ومن بعيد ضجة الطبول                تغيب خل  مسرح الجريمة ا               

يىىات المتحىىدة ستسىىتخدم ضىىد العىىراق أحىىدث وكىىان واضىىحا أن الوس          

وأقوى ما في ترسانتها الحربية من أسلحة ، وأنها لن تقبل الهزيمىة النهائيىة 

في الميدان ولو ألجنها ذلك إلى استخدام سالح نووع ث أما اآلمال التىي كانىت 

معقودة على مقاومة عراقية مؤثرة فمردها إلىى أن الجىيا العراقىي معىرو  

لية التي اقلتها الحروب المتالحقة ث وكذا البنية التحتية العلميىة بقدراتو القتا

 التي سهر نظام ادام على إنلائها عبر سنوات طويلة ث

وفببم  دببا ء  سم لكبب  سببم ينبب  نبب   سممنبب   ستشببنيه فببم  سنتيجبب   سنهح يبب  و ست شببيل        
 ستببم فببدسهح  فحسهزيمبب  ف حاأببحف  إسبب   ي  سمببلل فلأببا ه بب   س ببل   فلأببح   ببم  سممحوسبب 

 سنظحم ستجن هح وسا فإ     نبحء ودهب) ح حبي  دبح    سمنتشبي   سبةوسيي  فبم    بحخهم  ستبم سبم 
خن  خنتهم ( و فإي خأكية ت  اهبالم  س ل  بم وسهجب  و يبل  اهبالم نممبة لب ية  سصبمح  
ه بب  ف ببان  سنصببل  سنهببح م و هببز  سببة   سجمببح يل  س لفيبب  و الببالني   سمت طشبب  أل   عتصببح  

ه  ست  ببا  سمتأابب  فببم اببل نح  سمببزن  فببحسم جز  و ألهجافبب  . و ببة خط ببع  سن يببلوي إسبب  ذسبب
 هحن   سطجس و سمنحخ فم  س  يل هس   ي خن ع نن)  سم جز  و ألهجاف  . 



 من أين أتت الخيانة ؟ا                                 

رع كىىان الىىرئيس اىىدام حسىىين قىىد احىىتفظ بوحىىدات الحىىرس الجمهىىو          

للىىىدفاع عىىىن بغىىىداد وضىىىواحيها ، بىىىالنظر إلىىىى أن هىىىذن الوحىىىدات المختىىىارة 

والمميىىزة بنوعيىىة تىىدريبها وتسىىليحها هىىي أفضىىل مىىا لىىدى الجىىيا العراقىىي ث 

وسو  نتساءل تساؤس عابرا : لمىاذا كىان الحىرس الجمهىورع ملىتمال علىى 

 هىىذن األعىىداد الكبيىىرة مىىن الوحىىدات ومئىىات ألىىو  الجنىىود ؟ أمىىا كانىىت فرقىىة

 واحدة تكفي لتحمل اسم الحرس الجمهورع ؟ 

وقد ناب الرئيس ولدن قاي قائدا للحرس الجمهورع ث ولسنا بحاجىة        

لمعلومات تجعلنا نقرر أن الفتى اللاب كان يفتقىد الخبىرة والتجربىة الكافيىة ، 

هذا إذا لم يكن أيضا يفتقد العلم الالزم بفن الحىرب ، وربمىا أ أخيىرا أ الخبىرة 

جال ونفسياتهم وأطوارهم ث وذلك كلو إجماس يلير إلى نمط الذهنيىة التىي بالر

س تحس باألمان إس إذا تقلد األبناء المراكز األقرب إلى مركز اآلباء كما يلىير 

إلىىى اسىىىتباحة هىىىؤسء اآلبىىىاء النظىىىر إلىىى المنااىىىب العامىىىة واألمىىىوال العامىىىة 

اريىو أو لمىن يلىاء بوافها ملكا لخايا خااا من حق الرئيس أن يهبىو لذر

بغىىض النظىىر أ طبعىىا أ عىىن المىىؤهالت والموااىىفات التىىي يتطلبهىىا المناىىب ث 

فكننما الرئيس في عار العرب الحديث هو ذاتىو السىلطان الىذع تتحىدث كتىب 

األدب عندنا عن اغترافو من المال العام وعطائو لللعراء المادحين وذلك في 

عليىىو خلعىىة سىىنية ،  قاىىص طريفىىة تلىىتمل علىىى عبىىارات مىىن نىىوع ) فخلىى 

 وأعطان أل  أل  درهم   ا 

التجاوز عن هذن المسىنلة بىالقول إن المناىب كىان لىرفيا أكثىر على أن       

منىىو حقيقيىىا ميىىدانيا علىىى المسىىتوى العملىىي ، يسىىتلزم فىىي التفكيىىر السىىديد أن 

يكىىون اللىىخص الثىىاني فىىي التسلسىىل القيىىادع رجىىال يجمىى  بىىين األمانىىة وبىىين 

اسحترا  ث وليس ضىروريا أن يكىون مىن األقىارب ث ولكىن الروايىة الفرنسىية 

ي نميل إلى تاديقها بحكم أنهىا تقىدم أجوبىة مقنعىة تكمىل المالحظىات التىي الت

لىىاهدناها بنعيننىىا تقىىول إن الخىىائن الىىذع أدخىىل األمىىريكيين إلىىى عااىىمة بلىىدن  

هىىو الرجىىل الثىىاني فىىي الحىىرس الجمهىىورع ورتبتىىو فريىىق ركىىن واسىىمو مىىاهر 

 سفيان التكريتي وهو أحد أبناء عمومة الرئيس ادام حسين ث 



نبالر بتلخيص القاة نقال عما تسرب من الماىادر اسسىتخباراتية ومىا و    

 نلر في الاحافة الفرنسية  : 

فىىي نطىىاق الىىدور المنىىوط بوكالىىة اسسىىتخبارات المركزيىىة األمريكيىىة)  
السي آع إيو  سختراق العراق ومجتمعو ونظامو ، استخدمت الوكالىة 

الضىباط السىابقين ، أفرادا مختارين من المعارضىة العراقيىة ، سسىيما 
كىىي تتاىىل عبىىرهم بمىىن يعرفىىون مىىن زمالئهىىم الضىىباط العىىاملين فىىي 
القوات المسىلحة العراقيىة لمحاولىة تجنيىدهم فىي انتظىار تنفيىذ الخطىط 

 األمريكية المرسومة ث 

استطاع ضابطان من ضباط المعارضة العراقيىة فىي الخىارج أن يجنىدا  
بتجنيد الرجل الثىاني فىي  ماهر سفيان ث متى ؟ س أحد يدرع ث وهكذا ،

قيىىادة الحىىىرس الجمهىىورع اىىىارت الطريىىق إلىىىى كثيىىر مىىىن األسىىىرار 
والمواق  سالكة ث وس لك أن خيانة هذا الرجل أدت إلى أفعال خطيىرة 
للغاية وإلى اختراقات مذهلة فىي الىدفاعات العراقيىة ، لىيس فىي داخىل 

لداخلىة بغداد وحدها بل في طول تلك الدفاعات وعرضها في المنطقىة ا
ضىىمن واجبهىىا فىىي خطىىة العمليىىات ، وربمىىا يفسىىر هىىذا كيىى  قاومىىت 
الوحىىدات العراقيىىة التىىي لىىم تكىىن تحىىت قيىىادة الحىىرس الجمهىىورع فىىي 
الجنوب ) أم القار والبارة والناارية    في حىين تقىدمت الىدبابات 
األمريكية بسىرعة كبيىرة نحىو بغىداد ثىم قفىزت داخىل بغىداد دون طلقىة 

 واحدة ث  

تركيز األمريكيين على محاولة التخلص من الرئيس والقيىادة  وقد كان 
واحدا من األغراض األساسية التي اعتقد األمريكيون أنهىا تىؤدع إلىى 
تقليل الخسائر وتقاير أمد الحرب ث واىار مىاهر سىفيان هىو المخبىر 
األهم الذع يزودهم بنماكن تواجد ادام ث وعندما زودهم بالنبن األخير 

اجتمعت فيو القيادة في حي المناور مسىاء الثالثىاء عن المنزل الذع 
فقىىىد جىىىرى قاىىىفو بعىىىد اثنتىىىي علىىىرة دقيقىىىة مىىىن تلقىىىي  02/  4/ 1

ايخبارية وفق ما ارح بو الطيىار األمريكىي الىذع قىام بمهمىة قاى  
 المنزل بعدد من القنابل والاواريخ الموجهة والذكية ث 

لىك القاى  أم وهنا ، وسواء قتل اىدام حسىين وولىدان وقيادتىو فىي ذ 
لىىم يقتلىىوا ، فىى ن لىىيئا غيىىر عىىادع قىىد حىىدث ، نىىت  عنىىو خلىىو الميىىدان 
للرجىىىل الثىىىاني وانفىىىرادن بىىىالقرار والسىىىيطرة علىىىى وحىىىدات الحىىىرس 



ث وتقىول الروايىة   02/ 4/4الجمهورع فىي اليىوم التىالي أع الثالثىاء 
الفرنسىىية أيضىىا إن استاىىال كىىان مبالىىرا فىىي ذلىىك اليىىوم بىىين الخىىائن 

زاة ، وذلك بواسطة أجهىزة اتاىال دقيقىة للغايىة كانىت السىي وبين الغ
آع إيىىىو قىىىد أرسىىىلتها ، بتىىىدبير سىىىابق مىىىن قبىىىل ، مىىى  بعىىىض األفىىىراد 
األمريكيين الذين والوا إلىى بغىداد بىداعي كىونهم دروعىا بلىرية مىن 
نلىىىطاء السىىىالم فىىىي أمريكىىىا ، متطىىىوعين لحمايىىىة المرافىىىق الهامىىىة ، 

 جوع ث   كالماء والكهرباء ، من القا  ال
وتنسب الرواية الفرنسية إلىى أولئىك الجواسىيس دورا أكبىر مىن دور                 

 مراسل يوال 

األجهزة الدقيقة من مكان إلى مكىان ث فقىد كىانوا علىى اتاىال مسىتمر          

 م  قيادتهم 

أثناء القا  بغية ايرلاد وتاحيح القا  ث ولكن األهم أنهم لعبوا          

 ينا دورا مع

فىىي مفاوضىىات  آخىىر  لحظىىة بىىين  مىىاهر سىىفيان  وبىىين  األمىىريكيين ث          

 فقد رتبوا ما بين 

 الطرفين من تدابير تفايلية نهائية ث          

كانىىت الاىىفقة تقىىوم علىىى اآلتىىي : يضىىأطل  سىىفيان  بمهمىىة  إاىىدار   
األوامىىر  إلىىى مرؤوسىىيو بتسىىليم أسىىلحتهم فىىي ثىىالث نقىىاط فىىي بغىىداد 

لهىىىم ومقنعىىىا إيىىىاهم أن الخطىىىة تغيىىىرت ، وأن الخطىىىة الجديىىىدة مىىىدعيا 
تقضىىي بتىىرك العىىدو يىىدخل إلىىى بغىىداد ، ثىىم بعىىد ذلىىك يجىىرع توزيىى  

 األسلحة والواجبات لمقاومة المحتل ث 
أمىىا األمريكيىىون فتعهىىدوا بتجهيىىز طىىائرة كبيىىرة تقىىوم بنقىىل الخىىائن           

 ومجموعة  العمالء  

المزروعين أاال في جسم الحرس الجمهورع ، إلىى الذين تبعون أو           

 الوسيات المتحدة

وقد  منحوا  جميعا  الجنسية  األمريكية  ووعدوا بمبىال  ماليىة ثكمىا           

 وعد الراغبون 



مىىىنهم بالبقىىىىاء فىىىي العىىىىراق بمنااىىىىب فىىىي ايدارة التىىىىي سيلىىىىكلها           

 المحتلون ث 

 الفرق بين راحاب وسفيان                                      

وهكىىذا تمىىت عمليىىة احىىتالل بغىىداد بطريىىق الخيانىىة التىىي لىىم تكىىن فىىي        

حسىىىبان أحىىىد ث والحقيقىىىة أن اىىىدام حسىىىين كىىىان قىىىد تطىىىرق ذات مىىىرة ، فىىىي 

تاريح من تاىريحاتو قبىل الحىرب محىذرا مىن الخيانىة ث ولكىن ذلىك س يعفىي 

الخيانىىة مىىن مىىومس كراحىىاب الرجىىل المسىىؤول مىىن مسىىؤوليتو ث فعنىىدما تىىنتي 

التي فتحت للعبريين سور أريحا ، ف ن الليء من معدنو س يستغرب ث أمىا أن 

تنتي الخيانة من ابن العم القائد الموثوق الذع تنسست الثقىة فيىو علىى عامىل 

القرابة العلائرية ، ف ن ذلك أ إن اىح أ يجعىل الىرئيس الىذع عينىو مسىؤوس 

أخىىذن علىىى عاتقىىو ومنحىىو امتيىىازا تجىىاوز بىىو  بكيفيىىة مىىا عىىن عملىىو مىىا دام قىىد

 الضباط الذين قد يفوقونو من جمي  النواحي ث 

يضىىا  إلىىى ذلىىك أن قائىىد قىىوات فىىدائيي اىىدام كىىان بىىدورن مىىن ركىىاب       

الطائرة التي أقلعت بسفيان واحبو إلى أمريكا ث ونحىن لىم نعىر  بعىد اسىمو 

   ولكن يغلب على الظن أنو يمت بالة خااة للرئيس ث

وهىىذن الواقعىىة التىىي رأيناهىىا فىىي العىىراق ، ورأينىىا نتائجهىىا وعواقبهىىا ،         

ليسىت مجىرد واقعىىة ، بىل ظىىاهرة متكىررة فىىي معظىم الىىبالد العربيىة ث فالحىىاكم  

يتاىىىر  بالوظيفىىىة العامىىىة تاىىىرفو فىىىي مالىىىو الخىىىاص دون قيىىىد ، فيناىىىب 

قىىة بمقامىىاتهم أخاىاءن وأحبىىاءن وأقربىىاءن فىىي المراكىىز الهامىة التىىي يراهىىا سئ

ثوعنىىدما يقاىىر ذلىىك الرجىىل المختىىار فىىي واجباتىىو أو يبىىرهن عىىن عجىىزن فىى ن 

أحدا س يستطي  محاسبتو ث وبذلك يظل يستهلك ما يسىتهلك مىن المىال العىام ، 

ألن معىىو تىىذكرة اىىعود وضىىمان ضىىد المحاسىىبة ث وعنىىدما يخىىون ف نىىو يكىىون 

 ارمها ث األقدر على الخيانة وتحميل الوطن والناس توابعها ومغ

وفي المثال العراقي يحدث المرء نفسو متسائال : ألم تكن أحذيىة الضىباط      

الذين قادوا الوحدات الموجودة في أم القار والبارة والنااىرية وكىربالء ، 

والذين سجلوا امودا دام واحدا وعلرين يوما في وجىو الجىيا األمريكىي ، 

ام ماىير معركىة العىراق ألر  من رؤوس النخبة المختارة التىي وضى  النظى



بىىين أيىىديها ؟  أعىىر  أن بيننىىا نحىىن الفلسىىطينيين كثيىىرين ممىىن س يىىودون أن 

يكىىىدر جميىىىل اىىىدام أع نقىىىد يوجىىىو لعهىىىدن ث ولكىىىن المسىىىنلة ليسىىىت هكىىىذا ث 

فالمقاود هو تعلم الدرس وليس الكدر ث وتار  الحكام في ايدارات العامة 

النىىأزيو وغيىىر الحىىق يحمىىل والوظىىائ  العامىىة باللىىكل غيىىر الحضىىارع وغيىىر 

معنى لاذا فحوان أن الحاكم إذ وال إلى سدة الحكم فقىد بىات مالكىا للىوطن ث 

وهىىذا ينىىاقض ، علىىى طىىول الخىىط ، المفهىىوم الاىىحيح الىىذع يقىىول إن الحىىاكم 

 خادم للعبو ولوطنو ، وإنو يستمد من هذا الوا  لرفو ورفعتو ث 

س الجمهىورع بلهجىة التفخىيم كم مرة تحدث ايعالم العراقي عىن الحىر       

ا ومىى  ذلىىك فىى ن هىىذا الحىىرس الجمهىىورع هىىو الىىذع اقتضىىى الىىوطن أفىىدح 

التكىىالي  ، وعنىىدما وقعىىت الواقعىىة إذا بىىو يسىىلم للعىىدو ترسىىانة السىىالح كلهىىا 

وخيىرات الىبالد كلهىا وأهىىم وأغلىى مىن السىالح ومىىن الخيىرات : لىر  األمىىة 

 وكرامتها ث

ربية من أمثال لهذا األنموذج الىتعس ؟ كىم فيهىا ترى ثث كم في البالد الع       

 من سفيانين ا كم فيها من  حراس جاهزين لتسليم المفاتيح ا

واآلن ، وبعد أن وق  الزلزال الذع استولدتو الخيانة في العراق ، أيىن         

 ستنتلر توابعو ؟ 

الكىا ومتى يفهم الحاكم العربي أن الذع يال إلى سدة الحكم س يابح م       

للىىبالد ؟ متىىى يكىى  الحكىىام عىىن تحويىىل الجمهوريىىات إلىىى ملكيىىات ، ومتىىى 

يتذكرون أن اللىرع يجعىل الوراثىة تسىرع فىي األمىوال الخااىة اللخاىية س 

 في األوطان وس في األموال العامة ا؟

هىىل بقىىي أحىىد فىىي العىىالم المتحضىىر غيرنىىا أ نحىىن العىىرب أ يحىىيط نفسىىو        

نفقة المىال العىام والتىي يسىتخدمها ضىمانة للبقىاء  بعليرتو التي يوظفها على

 في منابو حتى القبر ثث حتى القبر ثث حتى القبر ا؟

           

 

 



 

 

 



 


