
البشير يتوعد بدفن الجيش السوداني في اليمن
توجيهات قطرية لإلخوان والمرتزقة السودانيين انتقامًا من السعودية واإلمارات

تقارير 12االثنين:  12/ يونيو / 2017م  
17/ رمضان/ 1438هـ

المتغيرات السريعة في المنطقة واالنهيار المتواصل لتحالف العدوان، 
توجب على قيادة الجيش اليمني واللجان الشعبية أن تتحرك لتغيير المعادلة 
في ميدان المواجهات العسكرية ضد قوات تحالف العدوان، وهذا مرهون 
بتوجيه ضربات مركزة ومكثفة ضد القوات الغازية السودانية باعتبارها تمثل 
وقود المعركة لبقية قوات تحالف العدوان الذي تقوده السعودية، السيما وأن 
المرتزقة السودانيين يعدون أكبر قوة غازية يتجاوز عددها أكثر من ثمانية 
آالف مرتزق -بحسب مصادر عسكرية- وليس كما يتردد بأن عددهم هو 6 
»الميثاق«: إن  آالف مرتزق.. وقال: مراقبون سياسيون وخبراء عسكريون لـ
قيام الجيش اليمني بتوجيه ضربات موجعة ومركزة ضد المرتزقة السودانيين 
فرصة ذهبية لهزيمة تحالف العدوان وال يجب تفويتها، خصوصًا وأن جيوش 
تحالف العدوان -وفي المقدمة السعودية واالمارات ومصر- أصبحت بعد تفجر 

األزمة مع قطر تواجه معارك مصيرية تهدد وجود هذه الدول.
وأكد المراقبون ان المرتزقة السودانيين يمثلون احد األوراق التي بيد قطر 

الى جانب جماعة االخوان المسلمين السيما وأن عالقة الدوحة بالبشير وطيدة 
وهناك تنسيق واضح حتى وإن خرجت القوات القطرية من المواجهات فالدور 
لضرب القوات السعودية واالماراتية سيكون على المرتزقة السودانيين، 
مشيرين الى أن موقف الخرطوم من قطع العالقات مع الدوحة يؤكد هذه 

الحقائق..
الى ذلك استبق مجرم الحرب عمر البشير رئيس النظام السوداني أية 
ردود افعال عسكرية وحزبية وشعبية مناهضة الستمرار المتاجرة بدماء 
السودانيين في حرب خاسرة في اليمن، على إثر الخسائر الفادحة التي 
تعرضت لها القوات السودانية الغازية لليمن في ميدي وحرض والتي سقط 
فيها العشرات من الجنود والضباط صرعى برصاص أبطال الجيش واللجان 
والمتطوعين من أبناء القبائل اليمنية، استبقها بالتأكيد على استمرار رفد 
السعودية بالمرتزقة رغم تداول وسائل االعالم صور القتلى السودانيين 
اب سودانيين بمهاجمة نظام البشير، مطالبين بإعادة  تَّ

ُ
بشكل كبير وشروع ك

الجيش السوداني.. األمر الذي دفع النظام السوداني الى اطالق تصريحات 
كاذبة في محاولة لتضليل الرأي العام بالزعم أن من لقوا مصرعهم في اليمن 

هم موتى من قبل سنوات..
غير أن أكاذيب كهذه لم تجد من يصدقها، خصوصًا مع ازدياد الغليان 
في الشارع السوداني الرافض استمرار السياسات الدموية والعدوانية التي 
يرتكبها مجرم الحرب البشير ضد الشعب اليمني دون سبب وإصراره على 
المتاجرة بدماء شباب السودان مقابل أموال مدنسة تضخها قطر والسعودية 
الى أرصدة البشير بعد أن تبددت كل الوعود الخليجية التي اطلقوها في بداية 
العدوان باالنتقال بالسودان وشعبها الى نعيم الدول المتقدمة في العالم اذا 

شاركوا في الحرب على اليمن..
تتزايد اصوات العويل والنواح داخل بيوت السودانيين اليوم بعد أن ورطهم 
د  سلمان في مستنقع اليمن، وهذا ما وجد فيه البشير ضالته حيث يتعمَّ
التخلص من كبار ضباطه في الجيش، وفي ذات الوقت يتخلص من الشباب 

السوداني ليشدد من قبضته الحديدية لحكم البالد ليظل األقوى في السلطة.
ولهذا خرج عمر البشير األسبوع الماضي يتوعد بدفن الجيش السوداني في 
اليمن والقتال الى جانب قطر واالخوان حتى آخر جندي سوداني اذا لم يحقق 
تحالف العدوان غايته.. ليس هذا فحسب بل إنه ويطريقة مثيرة للسخرية 
يتحدث عن دور كبير للجيش السوداني في المعارك، في الوقت الذي تعترف 

دول تحالف العدوان بفشل العملية العسكرية في اليمن..
مراقبون سياسيون وعسكريون اعتبروا تصريحات عمر البشير بشأن اليمن 
محاولة إلخفاء التذمر الكبير داخل الجيش والشارع السوداني، اضافة الى أن 
التهديدات التي اطلقها البشير تعبر عن حالة من الهزيمة واالنكسار التي 
يعاني منها، وهي أساليب لن تجدي نفعًا وستشعل حالة الغضب واالستياء 
العارم ضد البشير في القريب العاجل، واذا لم يسحب قواته فقد يواجه ثورة 
شعبية أو انقالبًا عسكريًا لالطاحة به، وليس أمامه إاّل اتخاذ قرار بسحب من 

ى من الجيش السوداني من اليمن وبشكل فوري.
َّ
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الماض��ي  االثني��ن  ي��وم  م��ع فج��ر 
الموافق 5 يونيو كان الشعب اليمني 
مع موع��د جديد في اط��ار معركته 
الوطني��ة العادل��ة الت��ي يخوضه��ا للعام 
الثالت ضد تحالف الع��دوان الذي تقوده 
الس��عودية من��ذ م��ارس 2015م ، ففي 
هذا الي��وم سيس��جل التاريخ ف��ي انصع 
صفحات��ه ان اول ثم��ار الصم��ود اليمن��ي 
يتمثل في تفكك تحالف العدوان الهمجي 
عس��كريًا وسياس��يًا واقتصاديًا وتفجر 
ازم��ة طاحنة بي��ن دول الع��دوان تهدد 

المنطقة بحرب ال تبقي وال تذر..
لقد اعلنت وكالة االنباء السعودية- وتزامنًا مع اعالن 
الرياض قطع عالقاتها الدبلوماسية مع قطرومعها 
االمـــارات والبحرين ومصر- انهاء مشاركة القوات 
القطرية في تحالف العدوان، طبعًا دون علم الفار 
هــادي وحكومته العميلة.. ومما جــاء فيه:)تعلن 
قيادة التحالف في اليمن أنها قررت إنهاء مشاركة 
دولة قطر في التحالف بسبب ممارساتها التي تعزز 
اإلرهاب، ودعمها تنظيماته في اليمن ومنها القاعدة 

وداعش..الخ(.
والالفت ان اعالن انهاء مشاركة قطر هذا جاء عقب 
يومين من نشر وزارة الــدفــاع القطرية خبرًا عن 
اصابة 6 من جنودها في الحدود الجنوبية للسعودية، 
والهدف من النشر هو السخرية من سلمان وجيشه 
واظهارهم بالعاجزين عن حماية حــدود بالدهم 
وان القوات القطرية هي التي تقوم بهذه المهمة، 
ويأتي ذلك ضمن حملة قطرية موجهة للسخرية 
من السعودية وأســرة آل ســعــود.. الجدير بالذكر 
أن مشاركة قطر في العدوان العسكري على اليمن 
ـــدأت مــنــذ يـــوم 26 مـــارس 2015م وتــورطــت  ب
الدوحة بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب اليمني 
وقدمت الدعم المادي والسياسي لمساندة الجماعات 
االرهابية باعتراف دول تحالف الــعــدوان، كما أنها 
عملت على دعم ومساندة العنف والفوضى في اليمن 
منذ عام 2011م بشكل سافر، لتجد فرصتها في 
عام 2015م للمشاركة في العدوان العسكري على 
الشعب اليمني حيث شاركت بـ عــدد10 مقاتالت 
حربية، ودفعت بنحو ألف ضابط وجندي مزودين 
بعتاد ومعدات عسكرية حديثة للعدوان على الشعب 

اليمني بدون حق.
وذكرت قناة »الجزيرة« في سبتمبر 2015م أن 
الدوحة أرسلت تلك القوات مزودين بمائتي مدرعة 
وتم نشرهم على الحدود الجنوبية السعودية بعد أن 
كانت مشاركة قطر مقتصرة على العدوان الجوي حتى 

نوفمبر 2015م.
وليس صحيحا انه ال وزن وال تأثير للقوات القطرية 
ســواء استمرت في العدوان او تم انهاء مشاركتها 
ضمن قوات تحالف العدوان، فإخراج قطر يعد اول 
ضربة موجعة لتحالف المعتدين، بدليل ان ازمة 
سياسية واقتصادية وحشودًا عسكرية ستضرب 
المنطقة حتى وان تم احتواء هذه االزمة سلميًا..لكن 
لن يستمر تحالف العدوان طوياًل هذا اواًل وثانيًا ان 
قطر ستخوض حربًا بالوكالة ضد السعودية واإلمارات 
ومــصــر وغــيــرهــا عبر جماعة االخــــوان والــقــاعــدة 
وداعــش لالنتقام من جيوش تحالف العدوان سواًء 
في اليمن أو غيرها، السيما وان االستهداف السعودي 
االماراتي موجه ضد جماعة االخوان المسلمين ،وهذا 

االستهداف قد اغضب تركيا بشكل واضح باعتبارها 
معقل تنطيم االخوان، االمر الذي دفعها -االربعاء- الى 
اقرار تشريع عبر البرلمان يسمح لقواتها بالتواجد في 
االراضي القطرية.. يعني ان خروج قطر من تحالف 
العدوان قد خلط االوراق في المنطقة بشكل خطير 

جدًا. 
هــذا وقــد أعلن يــوم الثالثاء 8 يونيو عــن عــودة 
القوات المسلحة القطرية التي كانت تشارك في تحالف 

العدوان ضد اليمن الى الدوحة.
وقالت وكالة األنباء القطرية الرسمية: إنه كان في 
استقبال القوات القطرية، لدى عودتها إلى الدوحة، 
الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم- رئيس 

أركان القوات المسلحة -وعدد من كبار القادة.
واعترفت قطر- بحسب الوكالة القطرية- ان قواتها 
وخالل فترة مشاركتها في تحالف العدوان قامت بما 
أسمته التصدي للعدوان والتهديد الذي يشكل خطًرا 
على أمن السعودية ودول المنطقة عبر مشاركتها 
بمئات الطلعات الجوية واستشهاد وإصابة العشرات 

من أبنائها".
وكانت قطر اعلنت عن مقتل 4 من جنودها ضمن 
التحالف؛ أحــدهــم فــي نوفمبر 2015م، و3 في 

سبتمبر2016م. 
الى ذلك شنت قطر هجومًا على الفار هادي بسبب 
إعالن حكومته العميلة قطع عالقاتها الدبلوماسية 
مع الدوحة، حيث هاجم بقوة رئيس تحرير صحيفة 
العرب القطرية عبدالله العذبة وعبر قناة الجزيرة 
هادي ووزير خارجيته عبدالملك المخالفي، تحديدًا 
حيث قــال: إن قطر هــي مــن تنفق على المخالفي 
ـــه، وتنكروا لما قدمته قطر من تضحيات  ووزارت

بشرية ومادية الستعادة ما اسماها بالشرعية.
ــأن الــفــار هــادي المتواجد في  واعــتــرف العذبة ب
الرياض هو مسلوب اإلرادة وال يستطيع التحرك 

سياسيًا بسبب بقائه في الرياض.
الجدير بالذكر أنه في يوم األربعاء 11 نوفمبر 
2015م سقط اول قتيل للقوات القطرية المشاركة 
في العدوان على اليمن حيث اعلنت القوات المسلحة 

القطرية مقتل احد جنودها.
وجاء في خبر لوكالة االنباء الرسمية القطرية "اعلنت 
القوات المسلحة القطرية، عن استشهاد الجندي 
محمد حامد سليمان مــن مرتب الــقــوات المسلحة 
القطرية، المشاركة في ما أسمته عملية اعادة األمل".
ولم يقدم البيان تفاصيل اضافية عن ظروف مقتل 

سليمان.
وفــي13 سبتمبر 2016م ذكــرت وكــاالت األبناء 
أن القوات المسلحة القطرية أعلنت عن مصرع 3 من 

جنودها المشاركين في العدوان على اليمن، وقالت 
القوات المسلحة القطرية في بيان نعي لها بحسب 
وكالة األنباء القطرية "قنا": إنها تنعي ببالغ الحزن 
واألسى مصرع النائب/ محمد عوض سالم، والجندي/ 
محمد داوود خيال، والجندي/ محمد ناصر محمد، 
الذين استشهدوا أثناء ما اسمته بأدائهم الواجب ضمن 
قوات التحالف العربي باليمن الذي تقوده المملكة 

العربية السعودية.
وفي 28 يناير 2016م لقي ثالثة جنود قطريين 
مصرعهم بموقع المخروق العسكري بنجران، في 
قصف صاروخي مكثف استهدف موقع المخروق 

العسكري السعودي في نجران.
وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش اليمني واللجان 
الشعبية قصفوا موقع المخروق العسكري بصورة 
مكثفة أدت إلى مقتل الجنود وإلحاق خسائر مادية 

كبيرة في الموقع المستهدف.
وفـــي 13 سبتمبر 2016م اعــتــرفــت الــقــوات 
المسلحة القطرية بمصرع 3 من جنودها المشاركين 
في العدوان وهم النائب/ محمد عوض سالم، والجندي/ 
محمد داوود خيال، والجندي/ محمد ناصر محمد، 
الذين سقطوا خالل مشاركتهم مع قوات التحالف في 

العدوان على اليمن.
علن عن 

ُ
وفي يوم الخميس 29 أكتوبر 2015م أ

عودة الجندي القطري حمد بن سعد الدعبا النابت 
المري لتلقي العالج في مستشفى حمد العام، بعد 

إصابته خالل العمليات العسكرية في اليمن.
وفي تاريخ 13 سبتمبر أعلنت قطر عن مقتل 
ثالثة من جنودها المنتشرين ضمن قــوات تحالف 
العدوان بقيادة السعودية في اليمن، حسبما أوردت 

وكالة األنباء القطرية -االثنين.
وأضافت الوكالة نقاًل عن بيان للقوات المسلحة 
القطرية: أن الجنود الثالثة لقوا مصرعهم في أول أيام 
عيد األضحى، بدون إعطاء أي تفاصيل حول المالبسات 

التي أدت إلى مقتلهم.
وهذه أكبر حصيلة تسجل في صفوف العسكريين 
القطريين في اليمن منذ بدء العدوان في )مارس( 

2015م.
 وفي يوم الجمعة 26 مايو 2017م أعلنت وكالة 
األنباء القطرية )قنا( "إصابة أحد الجنود القطريين 
خالل أداء واجبه ضمن القوات القطرية المدافعة عن 

الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية".
وأضافت: "أصيب بندر حمد محمد المري من القوات 
البرية األميرية القطرية إثر هجوم بقذائف تعرض 
له مواقع القوات المسلحة القطرية المرابطة في الحد 

الجنوبي للمملكة العربية السعودية.

الدور القطري القذر 
في العدوان على اليمن 

أكدت وزارة الخارجية األمريكية قلقها من 
استفتاء االستقالل غير الملزم المزمع إجراؤه 
في إقليم كردستان العراق في شهر سبتمبر 

القادم. 
وقالت الخارجية األمريكية في بيان لها- 
الخميس: إن هذا االستفتاء سيصرف النظر 
عن "األولــويــات األكثر أهمية" مثل هزيمة 

تنظيم "داعش".
ـــوزارة عن  وفــي الوقت الــذي أعربت في ال
تقديرها "للتطلعات المشروعة" لشعب 
كردستان العراق، قالت في البيان إنها تؤيد 
"عراقًا موحدًا فيدراليًا مستقرًا وديمقراطيًا.
وأضافت: "أننا نشجع السلطات اإلقليمية 

على التباحث مع حكومة العراق حول مجموعة 
كاملة من القضايا المهمة بما فيها مستقبل 
الــعــالقــات بين بــغــداد وأربــيــل على أســاس 

الدستور العراقي".
وفي وقت سابق أعربت ألمانيا عن قلقها 
من أن خطط إقليم كردستان إلجراء استفتاء 
على االنفصال، قد تؤجج التوتر في المنطقة، 

محذرة اإلقليم من هذه الخطوة.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة األلــمــانــي زيغمار 
غابرييل- في بيان: "بوسعنا فقط أن نحذر 
من اتخاذ خطوات أحادية الجانب في هذه 
القضية.. وحــدة الــعــراق فــي خطر كبير"، 
وتعد هذه التصريحات أول رد فعل دولي على 

الخطط التي أعلنها رئيس اإلقليم مسعود 
البارزاني.

وأضــــاف غــابــريــيــل: "إعــــادة رســـم حــدود 
الدولة ليس هو الطريق الصحيح وقد يؤدي 
إلى تفاقم الموقف الصعب والمضطرب أصاًل 

في أربيل وبغداد".
ودعـــا "كــل األطــــراف إلــى السعي للحوار 
وإيجاد توافق للتعامل مع القضايا المعلقة 
وعدم إشعال الصراعات مجددًا في المناطق 
المتنازع عليها بين أربيل وبغداد"، مشددًا 
على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق لدعم 

الحرب المستمرة ضد تنظيم "داعش".

يــعــيــش الــتــنــظــيــم الــدولــى 
لــإخــوان المسلمين، فــى حالة 
ـــاك بعد  ـــب ــن الــتــخــبــط واالرت م
التداعيات االخيرة في المنطقة 
والتي تجعل راس التنظيم اول 
المطلوبين في هذه المعركة ، 
وعقب الضغوطات الدولية على 
قطر يجري حاليا البحث أماكن 
بديلة لعناصر الجماعة فى ظل 
الــظــروف التى تمر بها قطر 
حاليا، وبإيجاد بدائل لمصادر 

التمويل.
ويــــــزداد وضــعــهــم تعقيدا 

خشية من ان يكون خروج قيادات اإلخوان من قطر، مخطط إللقاء القبض 
عليهم من قبل اإلنتربول الدولى، لحصول غالبيتهم على أحكام قضائية 
ما بين اإلعدام والمؤبد، ما يجعل فرصة تسليمهم للسلطات المصرية 

واردا، بعد تحصنهم داخل قطر وتركيا.
فقد طالب جهاز اإلنتربول المصرى، قطر وتركيا، بضرورة تسليم 
عناصر اإلخــوان، وقام بإرسال نشرات حمراء تضمنت أسماء القيادات 
اإلخوانية المحكوم عليها غيابيًا، والمطلوبين فى العديد من القضايا، إال 
أن قطر وتركيا أبلغتا مصر رسميا فى يناير الماضى برفض طلبها بشأن 
تسليم 53 متهما من قيادات وعناصر التنظيم الدولى الموجودين على 

أراضيها، ممن ارتكبوا جرائم إرهابية في مصر.
وطالبت مصر، اإلنتربول الــدولــي بضبط القيادي اإلخــوانــي يوسف 
القرضاوي، الصادر ضده حكم باإلعدام، والقيادي اإلخوانى محمود عزت، 
و26 هاربًا يحملون الجنسية المصرية، من بينهم طبيب بن الدن رمزي 
موافى. اضافة الى المتحدث باسم وزارة الصحة فى عهد اإلخوان، يحيى 
السيد إبراهيم موسى، المتهم فى اغتيال النائب العام المصري الراحل 

المستشار هشام بركات.
وتقدم قطر دعما ماليا وسياسيا وإعالميا لإرهابيين الذين يستهدفون 
مصر عبر التحريض من جيوشها اإلعالمية واإللكترونية وعلى رأسها 

فضائية الجزيرة.
ورعت قطر جماعة اإلخوان منذ سنوات طوال، بعد أن ناصبت مصر 
واليمن وسوريا وليبيا العداء، بل شاركت بالتمويل والتخطيط والتحريض 
في محاولة إسقاط هذه االنظمة، وتدميرها. وما زالت قطر تستقبل 
ها الجنسية، وتجعل  وتدعم جماعة اإلخوان المسلمين، وتمنح أعضاء
مساجدها منابر لهم لكى يمارسوا من خاللها إرهابهم، حتى تغلغلوا 

داخل النسيج القطرى.
الى ذلك كشفت مصادر اعالمية، أن قيادات التنظيم الدولى تسعى إلى 
نقل نشاطها خارج الواليات المتحدة األمريكية خالل المرحلة المقبلة 
هربًا من المالحقات والقيود التى قد تفرضها عليها اإلدارة األمريكية 
الجديدة، واالتجاه إلى الدول اإلسكندنافية، ال سيما السويد إلعالنها 
مقرًا جديدًا لهم، وذلــك ضمن التسهيالت التى قدمتها "بريطانيا" 
للجماعة بعد اجتماع إبراهيم منير األمين العام للجماعة بالمخابرات 

ــوالء لها.  البريطانية لتقديم ال
ويتولى القيادي اإلخواني، جمال 
حشمت، ملف عالقات الجماعة 
مع الدول اإلسكندنافية، وقد زار 
النرويج والسويد على رأس وفد 
يضم قــيــادات أخـــرى، منتصف 

عام 2015.
و تعتمد الجماعة على عدة 
منظمات للتوغل داخـــل هذه 
المجتمعات مثل "مجلس التعاون 
اإلســالمــى، والمجلس اإلسالمى 
السويدى، والرابطة اإلسالمية، 
ورابــطــة الجمعيات اإلسالمية، 
واتحاد المراكز الثقافية اإلسالمية، وطائفة البوسنيين المسلمين، 
والمركز اإلسالمى فى مالمو، والمؤسسات التعليمية للمسلمين فى 

السويد".
وذكــرت دراســة سويدية  أن أربع جمعيات كبرى في السويد، على 
صلة مباشرة باإلخوان، وأشهرها "جمعية اإلغاثة اإلسالمية"، و"جمعية 
بن رشد التعليمية"، و"جمعية الشباب السويدى المسلم"، و"الرابطة 

اإلسالمية"، التى تعد مقرًا لإخوان. 
وحــذرت الدراسة من أن جماعة اإلخــوان تسعى إلى اختراق النسيج 
التنظيمى للمنظومة السياسية السويدية من خالل اختراق األحزاب 

السياسية. 
يذكران التنظيم الدولى يبحث عن بدائل لعناصر الجماعة، السيما فى 
ظل تجفيف مصادر التمويل، ومحاصرة أنشطة التنظيم بشكل كبير 

داخل المنطقة العربية، ومحاولة إيجاد مأوى لعناصر اإلخوان.
وأوضحت المصادر أن المحطات التى سيتجه إليها اإلخوان هى، تركيا، 
ودول شرق آسيا، ودول جنوب إفريقيا، وماليزيا وباكستان، والصين، 
والفلبين، لوجود تنظيم إخوانى قوى بها، إضافة إلى بعض الدول الخاضعة 
للهيمنة البريطانية، نظرا لعالقة التنظيم الدولى بدوائر ومراكز صنع 
القرار األوروبى، لكن دخولهم بريطانيا نفسها فى ظل ارتباط األحداث 

اإلرهابية األخيرة وتورط عناصر من اإلخوان فيها.
وأضافت المصادر، أن قرار دخول اإلخوان للواليات األمريكية، ليس 
بالسهل السيما فى هذا المرحلة الحرجة التى تتم فيها دراسة القرار 
بإدراجهم على قوائم اإلرهاب، ما يعنى وقف نشاط التنظيم ومصادرة 

أمواله، والقبض على قياداته بتهمة اإلرهاب.
وأفادت المصادر أن قرار المقاطعة العربى من شأنه أن يشغل قطر 
بنفسها، فى محاولة للهروب من المحاصرة التى ستفرض عليها، ويقلل 
من حجم األموال المتدفقة لتمويل اإلرهــاب، والتنظيمات التكفيرية 
والجهادية المسلحة، وجماعة اإلخوان المسلمين، كما سيتم حل عدة 
ملفات وليس ملف اإلخــوان فقط، ال سيما الملف السورى، باعتبار أن 
قطر هى الممول الرئيسى للجماعات المسلحة، وال بد أن تتحمل قطر 
المسئولية عما وصلت إليه المنطقة العربية من تدمير وخراب على يد 

أسرتها الحاكمة.

التنظيم الدولى لالخوان يواجه مالحقة 
دولية ويبحث عن مالذ آمن بداًل عن قطر

أمريكا وألمانيا تحذران من انفصال كردستان


