
ما اعلنه رئي�س الوزراء يوم 2017/3/3  من ت�شكيه 
املحافظات  حت�شيد  يحاول  ممن  البع�س  وجود  عن 
االعتذار  وفد  ا�شتقباله  اثناء  القانون  على  للتجاوز 
االهايل  وبع�س  وا�شط  حكومة  من  املوؤلف  الوا�شطي 
كانت  وان  حالة  وهي  وخطرية  كبرية  دالالت  له 
الوزراء  رئي�س  ولكن  قريبة  لي�شت  مدة  منذ  م�شخ�شة 
يتجاوز  ان  بعد  اال  �شيء  من  �شكواه  يبدي  ال  كعادته 
ذلك ال�شيء احلد املعقول واملقبول واحلقيقة ان ا�شول 
عندما متت   2007 اىل  يعود  املحافظي  التح�شيد  هذا 
كتابة هذا القانون رقم )19( ل�شنة 2008 وتعديالته 
املحافظات  �شالحيات  جتاوزت  حيث  ذلك  بعد 
من   )122( املادة  يف  لها  املقررة  ال�شالحيات 
االدارية  ال�شالحيات  يف  انح�رصت  والتي  الد�شتور 
تدخل  التي  االخرى  ال�شالحيات  دون  فقط  واملالية 
د�شتوريا يف �شالحيات احلكومة االحتادية يف بغداد 
اللجنة  اعتبار املحافظ رئي�س  القانون  فمثال قرر هذا 
االمنية ومار�س جمل�س املحافظة �شالحياته على هذه 
االجهزة خالفا الحكام الفقرة ثانيا من املادة )110( 
يف  يدخل  املو�شوع  هذا  ان  قررت  التي  الد�شتور  من 
واخت�شا�س  فقط  االحتادية  احلكومة  اخت�شا�س 
والع�شكرية  االمنية  الق�شايا  يف  االحتادية  احلكومة 
االمريكي  الد�شتور  يف  حتى  العامل  د�شاتري  يف  مقرر 
فالقانون  االمنوذج  يعتربان  الذين  االملاين  والد�شتور 
وو�شل  االدارية  الالمركزية  جتاوز  احلالة  هذه  يف 
الفيدرايل  ولي�س  الكونفدرايل  التعاهدي  االحتاد  اىل 
اذ  فقط واالمر ذاته يقال عن نواب بع�س املحافظات 
ويلتزمون مطالب  ما  نواب حمافظة  ما يجتمع  غالبا 
قرر   )49( املادة  يف  الد�شتور  ان  حني  يف  املحافظة 
باكمله  العراقي  ال�شعب  ميثل  النواب  جمل�س  ع�شو  ان 
ذلك  جتاوز  االمر  فان  كذلك  فقط  حمافظته  ميثل  وال 
الوظائف  باقت�شار  املحافظات  بع�س  �شلوك  اىل 
الوظائف  تلك  كانت  �شواء  املحافظة  تلك  �شكان  على 
جامعات او م�شاريع نفطية او موانئ ومل يقت�رص االمر 
الدوائر املرتبطة باملاحفظة فقط خالفا الحكام  على 
العراقيني  ان  تقرر  التي  الد�شتور  من   )14( املادة 
مت�شاوون امام القانون فبامكان ابن العمارة ان يكون 
الدين  �شالح  ابن  ويكون  االنبار  جامعة  يف  ا�شتاذا 
الواقع خالف ذلك وو�شل  يف جامعات الب�رصة ولكن 
االمر اىل حد قيام بع�س املحافظات بطرد املوظفني 
املحافظات  االحتادية يف هذه  احلكومة  املعينني من 
ابناء  من  لي�شوا  انهم  بحجة  االحتادية  الدوائر  ويف 
هذه املحافظة وال نقول ان املطالبات و�شلت اىل حد 
املائية  كاملوارد  االحتادية  امل�شاريع  يف  امل�شاركة  
احلكومة  اخت�شا�س  تكون من  التي  والكمارك  والنفط 
بداأ  هذا  بت�رصفه  انه  اجلميع  يعلم  ان  دون  االحتادية 

بتق�شيم العراق اذ طاملا ان ا�شتاذا جامعيا من الب�رصة 
االنبار  جامعة  يف  من�شب  على  احل�شول  ي�شتطيع   ال 
واال�شتاذ اجلامعي من دياىل ال ي�شتطيع احل�شول على 
من�شب جامعي يف املثنى فهي القدمة االوىل واخلطوة 
االوىل يف جتزئة العراق وتق�شيمه ال بل امتد االمر يف 
املحافظات اىل اال�شتحواذ على االرا�شي امل�شجلة يف 
دوائر الت�شجيل العقاري با�شم وزارات احتادية ويا ليت 
ان يكون ذلك مب�شلحة �شعب املحافظة ولكنها يف اغلب 
االوقات ذهبت اىل ا�شتثمارات ال حتقق الفائدة ل�شعب 

واملناداة  املحافظية  الطائفية  فان  وبذلك  املحافظة 
للمحافظات  وامتيازات  حقوق  اعتبار  وعدم  بها 
االخرى وللحكومة االحتادية خالف الد�شتور والقانون 
�شيء ميثل �رصرا واثرا اكرث من التطرف الطائفي بدليل 
املحافظات  من  عددا  ي�شمل  قد  الطائفي  التطرف  ان 
فقط  واحدة  حمافظة  ي�شمل  املحافظي  التطرف  ولكن 
اقليم  به يف  ينادى  كان  ما  ذلك  على  للتدليل  ويكفي 
اجلنوب ومن ثم انح�رص اىل اقليم الب�رصة والنا�رصية 
املحافظات  هذه  من  بواحدة  انح�رص  واالن  والعمارة 

املحافظة  حق  من  نعم  االخرى  املحافظات  ولي�س 
طبقا  االموال  على  واحل�شول  احلقوق  يف  امل�شاركة 
حق  فمن  الد�شتور  يف  املقررة  االدارية  لالمركزية 
�شعب املحافظة التمتمع باموال العراق باجمعه ولكن 
ذلك يجب ان ال يكون على ح�شاب حقوق املحافظات 
االخرى وحقوق مواطني املحافظات االخرى وحقوق 
والتع�شف  �شيء  باحلق  فاملطالبة  االحتادية  احلكومة 
االخرى  املحافظات  حقوق  يرف�س  ب�شكل  احلق  بهذا 

مما ال ميكن قبوله د�شتوريا وقانونيا .

اأنحاء  وكل  بغداد  يف  الرجالية  البدالت  خياطو 
اأن  ويوؤكدون  الزبائن  قلة  من  ي�شكون  العراق 
اأن  بعد  متامًا  باالختفاء  مهددة  باتت  حرفتهم 
يف  متوفرة  امل�شتوردة  اجلاهزة  البدالت  اأ�شبحت 
ومبختلف  الرجالية  املالب�س  بيع  حمالت  جميع 
املقايي�س ومبا ير�شي خمتلف االأعمار من ال�شباب 

اإىل ال�شيوخ.
مدينة بغداد عرفت اأمهر خياطي البدالت الرجالية 
وكانت  العراق  م�شتوى  على  مهارة  واأكرثهم 
خالل  من  االأناقة  �شانعي  باعتبارهم  �شمعتهم 
البدلة  على  ت�شفي  التي  اخلا�شة  الفنية  مل�شاتهم 
رونقًا خا�شًا يخطف االأب�شار ويلفت االأنظار على 

�شعيد العائلة واملجتمع.
حمرتفيها  من  ت�شتدعي  مهنته  اخلياطة  والأن 
عامل  يف  واالنخراط  ا�شيلة  فنية  بروح  التمتع 

اجلمال وكذلك االإح�شا�س باأن اأجناز البدلة هو يحد 
ذاته اأجناز فني يتطلب الكثري من ال�شرب والرتوي.

واملقايي�س  االعتبارات  تلك  توفري  على  واعتماداً 
اأ�شهر  من  الكثري  اأن  جند  فاأننا  اخلياطني  لدى 
االأ�شل  يف  كانوا  العراقيني  وامللحنني  املطربني 
اأن  بعد  حتى  الرجالية  البدالت  خياطي  من 
والطرب  الغناء  دنيا  يف  المعة  اأ�شماء  اأ�شبحوا 
الدراجي  اجلبار  وعبد  نو�شي  حممد  واأ�شهرهم 

و�شعيد العجالوي وقا�شم عبيد؟
وراء  الرئي�شية  االأ�شباب  معرفة  من  بد  ال  وكان 
اختفاء هذه املهنة التي اأ�شبحت �شورة اأخرى من 
�شور املا�شي اجلميل بكل معانيه وتراثه وخرباته 

الفنية يف خمتلف املجاالت.
اأول من األتقيناه كان �شيخ اخلياطني اأحمد خما�س 
جانب  اإىل  الر�شيد  �شارع  يف  الكائن  حمله  يف 

املكان القدمي الأ�شتوديو )بابل( ال�شهري.
العمر  من  الثمانينيات  نهاية  يف  خما�س  اأحمد 

مراحلها  يف  بدلة  اأعداد  على  منكبًا  وجدناه 
االإبرة  تثبيت  حتاوالن  متعبتان  يدان   ... االأخرية 
خاللها  من  يحاول  �شميكة  نظارة  مب�شاعدة  بدقة 
الرتكيز على املكان املطلوب .. وجدنا حملة خاليًا 

من اأي م�شاعد وبادرناه بال�شوؤال:
هل تعمل وحيداً ؟

اأجابنا واالأمل يتع�رص كلماته: وهل تت�شور اأن هناك 
من العمل ما ي�شتدعي وجود اآخرين اإىل جاين؟ نعم 
من  االأم�س  زبائن  على  واأحت�رص  اأت�شلى  اأنا وحدي 

�شخ�شيات �شيا�شية واجتماعية مرموقة..
خارج  جال�شًا  وجدناه  ح�شن  في�شل  اخلياط 
ملوؤها  بنظرات  واملارة  ال�شارع  يتاأمل  حمله 
الزبائن  كان  عندما  حلوة  اأيامًا  م�شتذكراً  احلزن 
تتطلب  املواعيد  وكانت  املحل  على  يتزاحمون 
درجة  اإىل  الكثرية  الطلبات  من  يفرغ  حتى  اأ�شهراً 
اأحيانًا لالعتذار لعدم قدرته على  اأنه كان ي�شطر 

التجاوب مع طلباتهم.
كردي  عراقي،  �شاعر   1926 �شبتمرب  اأيلول   26 يف  بغداد  يف  ولد 
بنت  فاطمة  والدته  الكردية.  اللغة  يف  �شامخ  يعني  وا�شمه  االأ�شل 
يف  العرب  �شيخ  من�شب  ي�شغل  كان  الذي  احليدري  اأفندي  اإبراهيم 
اإ�شتانبول.  والد بلند كان �شابطا يف اجلي�س العراقي، وهو من عائلة 
و�شل�شلة  اأربيل  بني  ما  العراق  �شمال  يف  يقطن  كان  اأغلبها  كبرية 
جبال ال�شليمانية، ومن هذه العائلة برز اأي�شا جمال احليدري الزعيم 
الثامن من �شباط فرباير  ال�شيوعي املعروف والذي قتل يف انقالب 
االأخ  بلند  اإىل جانب  احليدري. وهناك  اأخيه مهيب  1963 مع  عام 
االأكرب �شفاء احليدري وهو �شاعر بداأ كتابة ال�شعر بالطبع قبل بلند 
كان  هذا  و�شفاء  العراق،  يف  مطبوعة  عديدة  �شعرية  دواوي��ن  وله 
يت�شف بنزعة وجودية متمردة، ذهبت به للقيام بن�شب خيمة �شوداء 
يف ب�شاتني بعقوبة لغر�س ال�شكنى فيها، وهناك يف بعقوبة تعّرف 
على ال�شاعر الوجودي امل�رصد ح�شني مردان الذي بدوره عّرفه على 
بلند. كانت بني االأخوين بلند و�شفاء مناف�شة وا�شحة، فعندما كان 
�شفاء على �شبيل املثال مالكما كان بلند مالكما اأي�شا، وعندما برز 
ا�شم �شفاء احليدري يف �شاحة ال�شعر العراقي ظهر ا�شم بلند ليتجاوزه 
وينال حظوة و�شهرة يف العراق والعامل العربي. وكان �شفاء يكتب 
بداية  يف  الخ..  حطمه  وانه  عليه  غطى  باأنه  ويخربه  لبلند  ر�شائل 
وكركوك  واأربيل  ال�شليمانية  ؛  الكردية  املدن  بني  بلند  تنقل  حياته 
انف�شل   1940 العام  يف  اجلي�س.  يف  ك�شابط  وال��ده  عمل  بحكم 
العام  يف  كثريا  بها  متعلقا  كان  التي  والدته  توفيت  وملا  الوالدان. 
1942 انتقلت العائلة اإىل بيت جدتهم والدة اأبيه. مل ين�شجم بلند يف 
درا�شته  وترك  االنتحار  ال�شارمة فحاول  وقوانينها  اجلديد  حميطه 
قبل اأن يكمل املتو�شطة يف ثانوية التفي�س، وخرج من البيت مبتدءاً 
ال�شاد�شة ع�رصة من عمره.  املراهقة املبكر وهو يف  ت�رصده يف �شن 
جنازته.  يف  ي�شري  ان  لبلند  ُي�شمح  ومل   1945 عام  يف  والده  تويف 
باأعمال خمتلفة منها  ليال، وقام  لعدة  بلند حتت ج�شور بغداد  نام 
كتابة العرائ�س )العر�شحاجلي( اأمام وزارة العدل حيث كان خاله 
داوود احليدري وزيرا للعدل وذلك حتدي للعائلة. بالرغم من ت�رصده 
كان بلند حري�شا على تثقيف نف�شه فكان يذهب اإىل املكتبة العامة 
اإذ كّون �شداقة  الليل  �شاعات متاأخرة من  ليبقى فيها حتى  ل�شنني 
اإقفال املكتبة.  الذي كان ي�شمح له بالبقاء بعد  مع حار�س املكتبة 
وعلم  والرتاث  والنقد  العربي  االأدب  فدر�س  انتقائية،  ثقافته  كانت 
النف�س وكان معجب بفرويد وقراأ الفل�شفة وتبنى الوجودية لفرتة ثم 
املارك�شية والدميقراطية، عالوة على قراءته لالأدب العربي من خالل 

الرتجمات. وتويف بلند �شنة 1996 يف م�شت�شفى بنيويورك.

قضية عراقية.. التطرف المحافظي"المناطقي" ال يقل ضررًا عن التطرف الطائفي
بغداد ــ  طارق حرب

العام  ّواب  النُّ الذي كان قد �رصَّعُه جمل�س  االأَحزاب  ل؛ هو قانون  االأَوَّ   
املا�شي.    وقتها بادرُت فوراً وِبال اأَن اأَنتظَر طوياًل اىل رف�ِس القانون 
لتُه االأَحزاب احلاكمِة على مقا�شاِتها  واعتربتُه اأَّنُه ت�رصيٌع غري �شليم ف�شَّ
ُه جاَء خُميِّبًا  اأجيل، اإِاّل اأَنَّ ة التَّ�شويف والتَّ بدّقٍة!.    فعلى الرَّغِم من طوِل ُمدَّ
يف  االأَع�شاء  ّواب  النُّ ال�ّشادة  من  عدٌد  اإِ�شتف�رَص  جّداً!.     و�شيِّئًا  لالآمال 
اللَّجنة القانونيَّة يف الربملاِن عن �شبب هذا املوقف املت�رصِّع؟! متذرِّعني 
لع عليِه وراجعُه قبل ت�رصيعِه عدٌد كبرٌي من االأَخ�شائيِّني  باأَنَّ القانون اإِطَّ
الت�رصُّع  فلماذا  ذلك!  اىل  وما  �شتوري  الدُّ القانون  يف  �شني  واملتخ�شِّ
بالّن�شبِة  بالقوِل؛     اأَجبُت  القانون؟!.     �شدَّ  لبي  ال�شَّ احُلكم  اإِ�شداِر  يف 
قانوٍن  مقرتح  ون�رصُت  كتبُت  قد  كنُت  فلقد  اأَبداً،  اأَت�رّصع  مل  فاأَنا  يل 
الأَنَّ  الزَّمن!  بتقادِم  �َشَقَط  اأَنَّ مفعولها  اأََر  اأَعوام، ومل  ة  قبَل عدَّ لالأَحزاِب 
اأُ�ُش�ٌس اأَخذت بنظِر االعتباِر الواقع والّتجربة ولي�َس  ما ورَد فيها وقتها 
قانون  اإِنَّ  واأَ�شفُت؛     الزَّمن.     تها مع  واالأُ�ُش�س حتتفظ بحيويَّ اإِن�شاء! 
االأَحزاب الذي ال ُي�شرُي اىل معياِر االنتماِء احِلزبي واىل م�شادِر التَّمويل، 
�شيادتها  يحمي  وال  اأَبداً!  الدَّولة  بناِء  يف  ُي�شاهُم  ال  فا�شٌل  قانوٌن  هَو 
ذكرِهما  على  ياأِت  مل  اللَّذان  االأَ�شا�شان  وهما  هيبتها!.     ي�شوُن  وال 
القانون احلايل! ولذلك رف�شتُه ب�رصعِة الربِق!.    واليوم، اأَعتقد اأَنَّ طرح 
راأيي  ِة  �شحَّ على  دليٌل  الربملان  ُقبَّة  حتت  للنِّقا�س  جديٍد  من  القانون 
ائينّي! الذين مل ينتِبهوا لهَتني  �شني واالأَخ�شّ ذاك مع اإِحرتامي للُمتخ�شِّ
اإِنتبهوا  هم  اأَنَّ اأَو  ت�رصيعِه  قبَل  القانون  ة  م�شودَّ راجعوا  عندما  النُّقطَتني 
ة وقتها! فلقد  هم مل يُكن بامكانِهم تغيري امل�شودَّ ونبَّهوا امل�رِصّعني اإِاّل اأَنَّ
غلَب ال�ّشيا�شي على القانوين! وامل�شلحة احلزبيَّة على امل�شلحة العاّمة! 
ة الدَّولة!.    م�شكلُتنا يف اْلِعراِق اأَنَّ كّل االأحزاب  ة الِفئوي على عقليَّ وعقليَّ
واملذهِب  الّدين  معايري  اأَ�شا�س  على  قائمٌة  النِّيابيَّة  والُكَتل  ال�ّشيا�شّية 
الّتيار  مع  احلال  هو  كما  ة،  االأُ�رصيَّ واأَحيانا  واملناطقيَّة  واالإثنيَّة 
دري واملجل�س االأَعلى واحلزب الّدميقراطي الُكرد�شتاين!.    هذا االأَمُر  ال�شَّ
لها،  واالأَ�شمل  االأَو�شع  باملعنى  ]الّطائفيَّة[  اال�شطفافات  على  ُيحرِّ�س 
ٍة عابرٍة للّطائفّية بكلِّ اأَ�شكاِلها اأَو  ولذلك فانَّ اأَيَّ َحديٍث عن ُكتلٍة برملانيَّ
ة!  حَّ يا�شيَّة، هو حديُث ُهراٍء ال اأَ�شا�س َلُه من ال�شِّ عن حكومِة االأَغلبيَّة ال�شِّ
َر  وهو خطاٌب اإِنتخابيٌّ لال�شتهالِك الّذاتي لي�س اإِاّل! فكيَف ميكُن اأَن نت�شوَّ
]املواَطنُة  الَوطني  املعيار  تعتمد  ال  يا�شية  ال�شِّ االأَحزاب  كانت  اإِذا  ذلك 
فانَّ  اآخر  جانٍب  ومن  جانٍب،  من  هذا  االنتماِء؟!.     يف  وح�رصاً[  فقط 
احَلديث  ترف�س  وهي  املايل  التَّمويل  جمهولِة  يا�شيَّة  ال�شِّ االأَحزاب  كلَّ 
اأَنَّ  يعني  ال  هذا  طبعًا  ة!.     املاليَّ م�شادِرها  عن  ٍة  و�شّفافيَّ بو�شوٍح 
ا الذي اأُريُد قولُه هو اأَنَّ القانون  ة! اإِمنَّ املواطَن ال يعرف م�شادَرها املاليَّ
ال يطالَبها باالإف�شاِح عن هذه امل�شادر وال ُيحدِّد لها باالأَ�شا�س م�شادَر 
التَّمويل املايل!.    واالآن؛ مازال قانون االأَحزاب قيَد التَّغيري حتَت ُقبَّة 
التَّغيرَيين  هَذين  اإِ�شافِة  اأَو  اإِجراء  اىل  ّواب  النُّ جمل�س  اأَدعو  الربملان 
اجلوهريَّني، وُهما؛     *اإِعتبار معيار املواطنة ح�رصاً لالنتماِء احِلزبي.    
ة.    الّثاين؛ هو  يا�شيَّ *حتديد والك�شف عن م�شادِر التَّمويل لالأَحزاِب ال�شِّ
القانون مبا  الاّلزم على  التَّغيري  اإِجراء  قانون االنتخابات، فما مل يتمُّ 
اىل  اْلِعراِق  وتق�شيم  واِحٍد[  ملواطٍن  واِحٌد  ]�شوٌت  مبداأ  حتقيق  ي�شمن 
ٍة، وهو عدد مقاعد الربملان على اأَ�شا�س القاعدة  ]٣١٦[ دائرٍة اإِنتخابيَّ
ت على اأَنَّ لكلِّ )١٠٠( الف مواطن نائٌب واِحٌد يف  ة التي ن�شَّ �شتوريَّ الدُّ
َنْف�َس  و�شي�شتن�شخ  �شكلّيًا  تغيرياً  �شيظلُّ  اآخر  تغيرٍي  اأَيَّ  فانَّ  الربملان! 
اخِلطاِب  و�شِف  حدِّ  على  للعراِق  اخلرَي  جتِلِب  مل  التي  الكاحِلِة  الوجوِه 
املرجعي!.    كما اأَّنُه �شي�شتن�شخ َنْف�َس ]اجلماعة [ التي ظلَّت ت�شتحوذ على 
�شّدام  الّذليل  الّطاغية  ِنظاُم  �شقوط  منُذ  البالِد  مقدَّراِت  وعلى  لطِة  ال�شُّ

ح�شني عام ٢٠٠٣ وحلدِّ االآن!.

مبدعون من خياطة البدالت الرجالية في بغداد بين الماضي الجميل والحاضر المؤلم
بلند الحيدري 

قانونان قيد التغيير

نزار حيدر

أقالم حرة

�رصف،مفرزةب�شورة  �شكني  ارا�شي  مواطنون،منلك  نحن 
ر�شمية.يف ال�شعب-ثعالبةم)٣٧٧،٣٧٥ ،٣٧٣،٣٧١(ونطلب 
حدودها،حيث  وتثبيت  املحالت  )اوال(اعادةافرازهذه 
فيها)حيث  ول�شعوبةال�شكن  اآخرافرازلها�شنة٢٠٠٨  كان 
االفراز)ثانيا(فتح  ل�شياع  واحد(ادى  بيت  يبنى  مل 
منطقتنابال�شعب  وربط  املبزل)قناةال�رصطة(  معربعلى 
منفذلناهوطريق  علما،اقرب  تبعدعنام�شافة٢٥٠م  والتي 
بعدم  ٥كم!ونعاهدكم  ويبعدم�شافة  بغداد-كركوك 
والتبليط  كاملاءواملجاري  خدمات  مطالبتناباأي 
تعمل  .حيث  املتجاوزين  م�شاواتنامع  اوغريها.ونرجو 

احلكومةبتوفرياخلدمات لهم والتوفرهذةاخلدمات لنا!

اين مدر�شة ريا�شيات اعدادي من املف�شوالت ال�شيا�شيني ب�شبب 
اعدام ابن خايل �شقيق زوجي لكن جلنة التحقق رف�شتني ب�شبب 
النظام  كان  حيث  التدري�س  وترك  االعدام  بني  الزمني  الفارق 
الا�شتطيع  مرتاكمة  ديون  عندي  وا�شبحت  ي�شايقني  البائد 
امل�شتندات  مع   2011\6\  4 فى  ا�شتمارتكم  وقدمت  دفعها 

وحلد االن اليوجد رد انى مواليد1956اريد حال مع التقدير

يف  وتزوجت  اهلي  مع   1982 �شنة  منذ  عراقية  مهاجرة  انا 
اال�شف  ومع  بدر  قوات  يف  العراقيني  االجئني  احد  مع  ايران 
عندما رجعنا اىل العراق مل اح�شل على اي تعوي�شات من قبل 
دائرة الهجرة واملهجرين النهم يقولون بان زوجك قدم معاملة 
با�شمه يف دائرة الهجرة واالن كل اخلدمات التي تقدمها دائرة 
الذي �شجنت  الهجرة هي تابعة اىل زوجي وبا�شم زوجي وانا 
اي  على  اح�شل  االن مل  اي خدمة وحلد  وهجرت حمرومة من 
تعوي�س فماذا هو احلل يل والمثايل من املهجرات التي تزوجن 
يف املهجر من عراقيني الجئني مع العلم اين اخت وبنت �شهيد.

أنصفونا يرحمكم الله

لماذا تحرموني من حقوقي؟

أين تعويضي ياحكومتنا 
الرشيدة؟

المواطن و المسؤول
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