
براتبه  املتعلقة  همومه  عن  جمتبى  �صديقي  حدثني   
ثلث  ويبقى  ال�صهر,  لثلثي  يو�صله  بالكاد  الذي  البائ�س, 
اأن ي�صبح �صائق  اأن ي�صده بالديون, وتكلم عن عزمه  عليه 
الر�صاوى  يرف�س  فهو  الدوام,  بعد  ما  الوقت  يف  اأجرة 
الدولة,  التي تنت�رش يف دوائر  واملال احلرام, وهي احلالة 
ب�صبب الإجحاف يف الرواتب, فيتم دفع املوظف ال�صعيف 
ال�صامية,  الأخالق  على  عا�س  من  اأما  اجلرمية,  لرتكاب 

فيبداأ بالبحث عن عمل اأخر ي�صد به التزامات عائلته.
باملقابل  هنالك وزارات وهيئات ي�صتلم موظفيها رواتب 
العامة  الأمانة  فموظفي  منطق,  اأي  عن  وبعيدة  خرافية, 
ال�صفارات  وموظفي  الربملان  وموظفي  الوزراء  لرئا�صة 
هم  هوؤلء  كل  النفط,  وموظفي  املركزي  البنك  وموظفي 
اأو  اأربع  اأو  ثالث  رواتب  في�صتلمون  العراق,  يف  املدللني 
وزارات  يف  امل�صكني,  املوظف  ي�صتلمه  ما  اإ�صعاف  خم�س 
ال�صناعة,  اأو  الزراعة  اأو  التعليم  اأو  الرتبية  اأو  التجارة 
املجتمع  ن�صيج  يف  فجوة  خلق  الذي  الظامل  الت�رشيع  انه 

العراقي.
  الطبقة احلاكمة هي من اأ�ص�صت الطبقية

بني  الطبقية  تاأ�صي�س  اىل  العراق  يف  احلكم  نظام  عمد 
املوظفني, بخطة �صيطانية خبيثة, عرب:

الدولة  موظفي  رواتب  بني  الهائل  التفاوت  عرب  اأول: 
�صتمائة  ي�صتلم  ال�صاد�صة  الدرجة  موظف  مثال  العراقية, 
اإلف دينار تقريبا يف الرتبية والزراعة والتجارة والتعليم 
من  اأخر  موظف  باملقابل  والأعمار,  والعمل  وال�صناعة 
اأو يف  الوزراء  رئا�صة  اأمانة  لكن موظف يف  الدرجة  نف�س 
اخلارجية,  يف  اأو  النفط  يف  اأو  ال�صفارات  يف  اأو  الربملان  
مبجوع  دينار!  مليونان  عن  يقل  ل  ما  ي�صتلم  فانه 
جعل  مما  املدللة,  الكيانات  بهذه  اخلا�صة  املخ�ص�صات 
ع�رش  حتت  اأخرى  وطبقات  مرفهة  املوظفني  من  طبقة 
البع�س  للبع�س وتبخل على  الدولة تعطي  �صديد, فخزينة 

الأخر وفق ت�رشيعات باطلة.
ثانيا: توزيع قطع اأرا�صي ملوظفي بع�س الكيانات املدللة, 
ومنع باقي العراقيني من ا�صتالم حتى مرت واحد, مما جعل 
املوظف امل�صكني يح�س بالغنب والظلم, وان من يحكم ومن 
ي�رشع ل ي�صعى للعدل, ول يقوم بدوره املطلوب منه, وهو 
تنظيم حياة النا�س على اأ�صا�س العدل, بل يف�صد يف الأر�س!
وهي  املدللة,  الكيانات  ملوظفي  فقط  اليفادات  ثالثا: 
عبارة عن �صياحة بعنوان اأيفاد مع هدر للمال العام, فما 
معنى �صخ�س من وزارة النفط يذهب لرو�صيا �صهرا كامال 
ويعود وبجيبه اأربعة مليون دينار, انظر حلجم النهب الذي 
منعا  ممنوع  باملقابل  املدللة,  الكيانات  قبل  من  ميار�س 
اإيفاد,  عليها" اأي  "املغ�صوب  الوزارات  موظفي  على  باتا 
واحلاكم  امل�رشع  ر�صمها  معينة  لطبقة  فقط  اليفادات 
اأوجدته  م�صبوق  غري  ظلم  انه  املجتمع,   ن�صيج  لتدمري 

الطبقة احلاكمة يف العراق. رابعا: هنالك كيانات موظفيها 
على  باملقابل  عطلة,  ثالث  اأو  يومني  ثم  يوم  يداومون 
موظفي الوزارات امل�صكينة اأن يلتزموا بالدوام يوميا واىل 
يف  والظلم  التفاوت  حلجم  فانظر  ع�رشا,  الثالثة  ال�صاعة 

موؤ�ص�صات الدولة العراقية.  
اإ�صالحات األعبادي وعملية �صحق املواطن

ثم جاءت اإ�صالحات األعبادي والتي هي عبارة عن زيادة 
يف ال�صتقطاعات من رواتب املوظفني, لتزيد ال�صغط على 
مرعبا  تاثريها  كان  الزيادة  هذه  فقط,  امل�صحوقة  الطبقة 
موظفي  اإما  عليها,  املغ�صوب  الوزارات  موظفي  على 
معي  فتخيل  تاأثري,  فال  املدللة  والكيانات  الوزارات 
اإلف  ال�صتمائة  على  ب�صدة  يوؤثر  ( كيف   3.8 ال  )ا�صتقطاع 
دينار, ثم ت�صور تاأثريه الطفيف على راتب يبلغ امللونان 
األعبادي غري  بها  التي قام  الإ�صالح  اأن عملية  اأي  دينار. 

عني  هو  ال�صتقطاع  يف  فامل�صاواة  ظاملة,  هي  بل  عادلة 
الراتب  الن�صب ح�صب حجم  اأن تكون  الظلم هنا, كان يجب 
كبرية  �صغوطات  اوجد  مما  الكل,  بني  امل�صاواة  ولي�س 
املدللة  الطبقة  باملقابل  املجتمع,  من  وا�صعة  طبقة  على 
لإ�صالحات  تاأثريات  اأي  عن  بعيدة  فاإنها  املوظفني  من 

األعبادي البائ�صة.
للعبادي  املرافق  القت�صادي  الفريق  يكون  اأن  ننتظر 
تخرتق  املظلومة  ف�رشخة  اهلل,  بعباد  ورحمة  حكمة  اأكرث 

ال�صماوات.
  انه اأمر دبر بليل

من  لي�س  الرواتب  يف  التفاوت  فتنة  من  يجري  ما  اأن 
تنفيذه,  على  �صديد  وباإ�رشار  ممنهج  اأمر  بل  ال�صدف, 
مرتبطة  منافعها  لن  لل�صلطة  موالية  فئة  خلق  والهدف 
ببقاء ال�صلطة, مع �صحق باقي املجتمع كي ي�صبح جمتمع 

املالليم",   " وي�صتلم  ينفذ  للعبيد  �صيء  اقرب  اأو  داجن 
متنعه  دوامة  يف  املواطن  في�صبح  بها,  يعي�س  اأن  وعليه 
اىل  العي�س  لقمة  وراء  يرك�س  بل  التغيري,  التفكري يف  من 
باعتباره  ال�صلطة  منه  وتتخل�س  وميوت,  قلبه  ي�صكت  اأن 

موظف مات وانتهت خدمته لها.
     املطلوب

بهذا  ال�صوت  ترفع  اأن  والإعالمية  الدينية  املنابر  على 
املوظفني,  رواتب  العدل بني  بتحقيق  وتطالب  املو�صوع, 

فال�صكوت عن الظلم م�صاركه به.
وخطط,  برامج  ت�صع  اأن  املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات  وعلى 
رواتب  بني  الفروقات  تقليل  بغية  احلكومة,  على  لل�صغط 

املوظفني واإل فهي مق�رشة يف م�صوؤوليتها.
وعلى الأحزاب ال�رشيفة " اأن وجدت" اأن ت�صع يف براجمها 

ق�صية الق�صاء على تفاوت رواتب الدولة.

بغدادية  مهن  باب  ويف  بغداديات  �صل�صلة  يف 
كانت لنا كلمات عن اح�صائية حمالت احلالقة 
الدليل  يف  وردت  كما   ١٩٣٥ �صنة  بغداد   يف  
الر�صمي للمملكة العراقيه �صنة١٩٣٦ ويالحظ ان 
الر�صيد  �صارع  يف  كانت  احلالقة  حمالت  جميع 
يف  ا�رشائيل  اليا  حمل  هما  حملني  با�صتثناء 
بناية كالريج وحمل عمران فى �صارع امل�صتن�رش 
وان عدم وجود حمالت حالقة يف مناطق بغداد 
وهي  والكرادة  والعظمية   كالكرخ  الخرى 
حمالت بغداد الخرى  يف ذلك الزمن ب�صبب قلِة 
يذهبون  فيها  املي�صورين   ان  وب�صبب  �صكانها 
اىل �صارع الر�صيَد للحالقة ولغريهم اما حمالت 
عليها  يطلق  الذي  احلالقة  حمل  ا�صم  ب�صيطة  
كنا  التي  قريتنا  الذي كان يف  جتاوزا كاملحل 
ما  وتكرث  بغداد  جنوب  الر�صتمية  وهي  ن�صكنها 
ي�صمى باحلالقة ال�صفري اي ل يوجد حمل للحالق 

فيها م�صتلزمات احلالقة من  لديه حقيبة  وامنا 
والذي  جلدى  نطاق  على  حده  يتم  طويل  مو�س 
الذي  املو�س  ولي�س  واكرث  �صنة  الف  اىل   يعود 
الجنبي  جولييت  نوع  من  اليام  هذه  يف  راج 
حول  تلف  قما�س  وقطعة  للماء  �صغرية  وكا�صة 
ومراآة  املالب�س  ال�صعر على  ي�صقط  ل  لكي  العنق 
�صغرية ميكن ل�صقها باي مكاُن لريى ال�صخ�س 
وجهه فقط عند احلالقة و�صابونة ل�صتخدامها 
ال�صفري ينتقل  يف ت�صهيل احلالقة وهذا احلالق 
من مكان اىل اخر باجرة زهيدة جدا لكن  هنالك 
هذه  ال�صفري  للحالقة  بغداد   اماكن حمددة يف 
يحدها  الذي  الغزايل  مقربة  �صياج  كان  فمثال 
من ال�صارع الذي يف�صلها عن جامع ال�صيخ عبد 
القادر الكيالين مو�صعا لأربع حالقني يفتتحون 
�صباحا واىل امل�صاء حيث يتم جمع عدة احلالقة 
وو�صعها يف احلقيبة با�صتثناء الطابوقة او بقايا 
حمالت  ومن  فيرتكها  الزبون  جللو�س  كر�صي 
احلالقة التي ذكرها الدليل واملوجودة جميعها 

يف �صارع الر�صيد حمالت: ابراهيم حممد وار�صاك 
ح�صني  وا�صماعيل  داوود  واررتيائي  بي  كرة 
وا�صماعيل حقي وحمال حالقة ل�صاحبهما اكوب 
كرة بيت وحمل ايكاز ابراهيم وباقر علي وبدري 
ال�صيد حممد وح�صن  وبفوت�صات وجا�صم  احلالق 
وح�صني  احلمامي  وح�صني  علي  وح�صن  �صعيد 
وح�صني  ال�صتار  عبد  وح�صني  مهدي   ال�صيد 
وخور�صيد  جميد  وحميد  حمدي  وحميد  فار�س 
ور�صيد  علي  وداوود  بيت  كرة  وخورين  ر�صا 
و�صليم  وال�صعدون  حممود  و�صار  والزهور  هاين 
و�صاه  �صعيد  و�صامر  يعقوب  و�صليم  خ�صوري 
علي  و�صادق  احمد  �صهاب  بهزيان  او�صطة 
قادر  و�صالح  عزيز  و�صالح  يو�صف  و�صادق 
و�صالح م�صطفى و�صالح مهدي و�صديق مو�صى 
وعبا�س حميد وعبد احلالق وامللوكية والوطني 
وويندوزر  والوردة البي�صاء وغريها من ا�صماء 
املحالت اخلا�صة باحلالقة مبا يزيد على �صبعني 

العمارة وقد  هاجرت حمال يف �صارع الر�صيد  1923  ويعود ا�صلها  اىل مدينة     من مواليد 
ومطلع   الثالثينات  اواخ��ر  يف   بغداد  اىل  العمارة   مدينة  عائلتها 
ثانوية  )ال�صاحليه( ودر�صت يف  الكرخ  الربعينات و�صكنت يف منطقة 
الكرخ ومن ثم يف معهد املو�صيقى عام 1950 ومعهد الفنون اجلميله 
عام  1959 وكانت مليعة توفيق هي الخت الكربى لثالث بنات منهم 
غادة �صامل املطربة اي�صا واخرى راق�صة مل ت�صتهر كثريا واقت�رش عملها 
يف املالهي ومن الخوه اثنان على علمي هما �صلمان توفيق وغازي 
مليعه  �صقيق  �صلمان  بني   ) العكيلي  رحيم  الدكتور   ( خلط  وقد  توفيق 
وبني حبيبها يف منطقة ال�صاحليه التي كانت ت�صكنها مليعة مع امها 
ان  الكرث  على   . العلويه  منطقة  اىل  تنتقل  ان  قبل  واخواتها  واخوتها 
والدها قد تويف بوقت مبكر قبل رحليها اىل بغداد   كان اخيها �صلمان 
يقلد حممد �صلمان الفنان اللبناين املعروف  زوج املطربه جناح �صالم 
وكان يظهر يف اماكن بغداد الراقية ببدلته البي�صاء وثوبه الحمر وهو 
م�صاعدا  يعمل  كان  غازي  اخوه  ولكن  اجلاكيت  ياقه  على  ورده  ي�صع 
انخرط  ثم  ومن  اخلم�صينات   بداية  يف  النجوم  �صينما  ماكنة  مل�صغل 
�صمايل  دلل  اللبنانيه  املطربه  زوج  وهو  املالهي  ادارة  يف  اخته  مع 
توفيق  مليعه  فيها  توؤدي  التي  ا�صهراملالهي  كانت  .و  بنت  منها  وله 
 ) )ك��روان  ملهى  هي  اليها     ملكيتها  تعود  وهي  الغنائيه  و�صالتها 
�صارع  ( على طريق  الطاحونه احلمراء  ) ملهى  ( واخريا  و)�صمريامي�س 
مع�صكر الر�صيد وقد مت فتحه يف عام 1963  وكانت مليعه توفيق توؤدي 
فيه الو�صالت الغنائيه وكذلك املطربه هيفاء ح�صني ومن املقيمني يف 
امللهى الفنان �صبتي طاهر امللحن املعروف   دخلت مليعة  عامل الغناء 
عام  1946 واول ما غنت يف ملهى كروان وحلن لها ملحنون معروفون 
مثل ) حممد نو�صي ( و)ر�صا علي ( ودخلت الذاعه عام 1953 وادت 
العمارتلي  الريفي من طور  بالطابع  ا�صتهرت وهي  التي  اغانيها  فيها 
العراق  اوائل املطربات يف  1956 وتعترب من  التلفزيون عام  ودخلت 
وقد دعاها املطرب والفنان امل�رشي املعروف حممد فوزي وقد زارت 
م�رش وادت اغاين باللهجه البغدادية ال�صيلة واعجبت احل�صور لعذابة 
هي  حبيبها  ام  اىل  اهدتها  التي  اغانيها  اأجمل  ومن  واأدائها   �صوتها 
اغنية )هذا احللو كاتلني ياعمه ( من خالل الذاعه ولها ار�صيف عامر 
ني�صان   , واهلل  حبيته  بالعجل  �صفته   (( اجلميله  العراقيه  الغ��اين  من 
, اهنا ميه اهنا , هذا  اخلطوبه , جينا ان�صوفكم , ياملا�صيه بليل الهلج 
,, واغاين الهجع والبوذيات  , العايل ماله حوبه  احللو كاتلني ياعمه 
مطلع  يف  ترددها  كانت  التي  اجلميله  البيات  ومن      )) وال�صويحلي 
نكرا�س  حلو  �صمارك  ا�صمر   ( البيت  هذا  العاده  جرت  كما  اغنياتها 
بخدودك   -   �صيد �صحيح الن�صب داخل على جدودك (   وا�صيبت مليعة 
توفيق مبر�س ع�صال وتوفيت يف عام  1992 ودفنت يف مقربة الكرخ 

العامة  .    

 فتنة تفاوت رواتب موظفي  الدولة العراقية... إلى متى؟ 
بقلم ـــ اسعد عبدالله عبدعلي 

بغداد – طارق حرب 

 لقــد عانــت ال�سناعــة الوطنيــة مــن اهمــال )متعمــد(، باأ�ســاليب 
مف�سوحــة و لأ�ســباب لــم تعد خافية على املتخ�س�ص واملواطن، 
عجلــة  وحتريــك  البنــاء  اإعــادة  فــي  اأهميتهــا  مــن  الرغــم  على 
اإلــى  حتويلهــا  مــن  بدًل  الوطنــي،  القت�ســاد  دعــمًا  الإنتــاج 
حلقــات وا�ســعة للبطالــة املقنعــة التــي اأنهكــت ميزانية الدولة 

ومازالت .
ال�سناعة،  وزارة  مع  عقــدًا  الزارعــة  وازرة  وقعــت  اأخريًا 
العامــة  ال�ســركة  تنتجــه  الــذي  )اليوريا(  ب�سماد  لتجهيزها 
علــى  الوطنــي،  املنتــوج  لدعــم  مهمــة  خطــوة  فــي  للأ�ســمدة، 

الرغــم مــن تاأخرهــا �ســنوات طويلــة .
 )270( هناك  اأن  ال�سناعــة،  وزيــر  اأعلــن  التوقيــع  حفــل  فــي 
مــن  وا�ســعة  م�ســاحة  تغطــي  الوزارة،  ل�سركات  منتجًا عراقيًا 
حاجــات الــوازارت العراقيــة، ونحــن جنــزم اأن هــذه املنتجــات 
اأف�ســل بكثيــر مــن نظرياتهــا امل�ســتوردة مــن جهــات تعتمدهــا 
ال�سركات  ُت�سنعها  املحلية،  ال�ســواق  بها  وتغــرق  الــوازارت، 
امل�سدرة )خ�سي�سًا للعراق( خارج املوا�سفات املعتمدة عامليًا .

املنتــوج  علــى  الــوازارت  ً اعتمــاد  اأن  اأهميــة،  الكثــر  المر 
امل�ســتورد ميثــل اأحد املنافذ املهمة لتهريــب العملــة الأجنبيــة، 
ال�ســترياد،  تكاليــف  لتغطية  املركــزي  البنــك  مــزاد  مــن خــلل 
هيئــة  مــن  معلنــة  واقعــة  مــن  اأكثــر  فــي  بالأدلــة  ثبــت  والــذي 
النزاهــة والق�ســاء العراقــي، جتــاوزه علــى �سوابط القانــون .
منه  ف�سًل  ليــ�ص  اأخــرى  وازرة  مــع  لعقــد  وزيــر  توقيــع  اأن 
اأنهــا  يفتــر�ص  حكومة  يف  موظفــًا  باعتباره  عليــه،  واجبًا  بل 
وعقــود  م�ساحلــه،  لتحقيــق  ال�ســعب  وثــروات  �ســوؤون  تديــر 
ويخفــف  الوطنــي  القت�ســاد  يدعــم  بع�سهــا  مــع  الــوزارت 
خــلل  من  الوطن  بناء  يف  وي�ســاهم  ال�ســترياد،  اأعباء 
الف�ساد  وحماربة  اأبنائــه  وت�ســغيل  ثرواتــه  ا�ســتثماروتنمية 

والفا�سدين .
فــي هــذا الظــرف ال�ســتثنائي والع�سيــب للقت�ســاد العراقــي، 
الوطنــي  املنتــوج  بدعــم  الــوازارت  جميع  تلتــزم  اأن  يجــب 
المثلة  ومن   ، العراقيي  اخلا�ص  والقطاع  ال�سناعــة  لــوازرة 
على ذلك ، مطلوب من وزارة التجارة دعــم �سناعــة ال�ســمنت 
وحتديــد ا�ســترياده، ومن وزارة الرتبيــة التعاقــد مــع املطابــع 
دول  مطابع  من  بدًل  املدر�ســية،  الكتــب  لطباعــة  العراقيــة 
بتطويــر  الهتمــام  ال�سحــة  وزارة  من  ومطلوب  اجلوار، 
املنا�ســئ   من  ال�سترياد  من  بــدل  العراقيــة  الأدويــة  م�سانــع 
غيــر الر�سينــة، ونطالــب وازرتــي الدفــاع والداخليــة بالتعاقــد 
مــع م�سانــع الألب�ســة اجلاهــزة واجللــود لتجهيــز منت�ســبيها، 

وهكذا بقية الوزارات واملوؤ�س�سات غري املرتبطة بوزارة .
وال�سميــر  القت�ســاد  فــي  وموؤثــر  ونوعــي  كبيــر  الفــرق 
منتــوج  علــى  العراقيــة  الــوازارت  اعتمــاد  بيــن  العراقــي، 
منتــوج  وبيــن  العــراق(،  فــي  )�سنــع  ماركــة  يحمــل  وطنــي 
مــع  اأجنبــي  تاجــر  وا�سترياده  اإنتاجــه  عقــد  وقــع  م�ســتورد 
بيــن  و�ســتان   ،) للعــراق  �سنــع   ( ماركتــه  عراقــي،  فا�ســد 

املاركتني 

مبدعون
من العراق حالقو بغداد سنة ١٩٣٥

لميعة توفيق

 ُصنع في العراق ..
 أم صنع للعراق ؟ 

علي فهد ياسين

أقالم حرة

نا�صد عددا من موظفي العقود وزير الكهرباء وحمافظ 
ال�صمالية    املنطقة  كهرباء  عام  ومدير  كركوك 
العاملني �صمن قطاع  العقود ال�صتثمارية   وموظفي 
مديرية توزيع كهرباء كركوك والبالغ ع )٢٨٨ عقد 
ا�صتثماري( مل ن�صتلم رواتبنا   ملدة اأربعة اأ�صهر   وعلى 
ونطالب   ٢٨٨ ال�  العقود  موظفي  فنحن  ذلك   �صوء 
يف  بالنظر  واملحافظة   الوزارة  يف  املعنية  اجلهات 
طلبنا وانهاء مظلوميتنا با�رشع وقت ممكن وبعك�صه 
فاننا �صوف ن�صطر لالعت�صام والقيام مبظاهرات مما 
الكهرباء  العمل  يف قطاع  �صيوؤثر ذلك على  دميومة 
امل�صوؤولني  من  راجني  وعليه  نتمناه  ل  ما  وهذا 
م�صكلتنا  لنهاء   الفوري  التدخل   بالمر  واملعنيني 
جهود  �صكر  املحافظة    ونحن  م�صلحة  يخدم  ومبا 
مدير توزيع كهرباء كركوك جلهوده املبذولة من اجل  
ا�صتح�صال الرواتب  ولكن وزارة املالية ترف�س دفع 
رواتبنا   موظفي عقود  ال�صتثمار دائرة توزيع كهرباء 

كركوك 

)ق�صم  الو�صط   نفط  �رشطة  منت�صبي  من  عددا  طالب 
�صيطرة   /2/ الدورة  م�صفى  �صيطرة  ال�صيطرات(1/ 
الهندية  �صدة  �صيطرة م�صتودع  اللطيفية /3/  م�صتودع 
�صمال بابل  وزارة الداخلية اىل اللتفات اليهم , اذ كانوا 
ي�صتلمون خم�ص�صات مالية  %50 ,  يف حني ا�صبحت 
تلك املخ�ص�صات يف هذه ال�صنة   وال�صتالم  25 % . 
لهم  وقيل  املخت�صة   الدوائر  راجعوا  قد  انهم  وا�صاروا 
اأن  العلم  مع   %  50 مبخ�ص�صات  غريم�صمولني  انهم 
املواقع التي  يعملون  بها م�صمولة باملخ�ص�صات 50 

%    , مطالبني بالنظر يف منا�صدتهم

جن�صية  يف  الوزارية   العقود  موظفي  من  لفيفا  طالب 
نينوى وعددهم �صبعة موظفني ,وقد مت ف�صخ عقودهم لعدم 
احتالل  ابان   , نينوى  جلن�صية  البديل  باملوقع  التحاقهم 
داع�س الرهاي للمو�صل , وطالبوا وزارة الداخلية باعادة 
النظر واملوافقة على  مبا�رشتهم للخدمة الوظيفية وجتديد 

العقود املنحلة .
وا�صاروا اىل انهم موظفون منذ العام 2009 . 

موظفو العقود في كهرباء 
كركوك لم يتسلموا رواتبهم 

مناشدة للشمول بمخصصات 
المالية 

أمام أنظار وزارة الداخلية 

المواطن و المسؤول
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