
 
اأختلف الباحثون يف تعريف احلكاية ال�شعبية،رغم اأدراجها 
�شمن الأعمال الأدبية الرتاثية.ولعل اأقدم احلكايات ال�شعبية 
ليلة وليلة مل يتناقلها  العراقية،فاألف  ال�شعبية  هي احلكاية 
الكثري  واأقتب�س  والغرب،  ال�رشق  تناقلها  العراقيون فقط، بل 
من هذه احلكايات.وتعد احلكاية ال�شعبية البغدادية برموزها 
من  وليلة،واأول  ليلة  األف  حلكايات  امتداد  و�شخو�شها 
يف  قام  حني  الكرملي،  اأن�شتان�س  الأب  بها  واعتنى  جمعها 
العجائز  الن�شاء  اأفواه  من  احلكايات  تلك  1911بجمع  عام 

البغداديات.
اأول  هو   )1982 ال�شويف)-1897  علي  اأحمد  باأن  وقيل 
من جمعها، ومن ثم الكرملي وبعدهما الليدي دارور، وعزيز 
احلجية،ويو�شف اأمني ق�شري،وبا�شم عبد احلميد - يف جملة 
الرتاث ال�شعبي .  يالحظ على هذه احلكايات التي بلغ عددها 
حتتل  وال�شعوذة  واجلن  ال�شحر  باأن  حكاية  وخم�شون  اثنان 
�شمن  يندرج  ذلك  ولعل  احلكايات،  من  وكبرياً  مهمًا  جزًء 
حلل  للمجتمع  ال�شابق  الفهم  ت�شكل  التي  البدائية  الأمناط 
العراقي  املجتمع  طبيعة  تعك�س  باأنها  اأي  امل�شكالت  جميع 
تنتقم  ال�شاحرة  املراأة  املا�شية.فنجد  القرون  يف  والعربي 
ينتقم  والزوج  حمار،  اإىل  اأو  لقلق  اإىل  فتحوله  زوجها  من 
البنت  اإىل بقرة،اأوتنبت من رماد ج�شد  من زوجته فيحولها 
اإىل فتاة مرة  اآ�س ناطقة ثم تتحول  احللوة املظلومة �شجرة 
ع�رش،احلكاية  التا�شعة  الأوىل،احلكاية  )احلكاية  اأخرى 
احلادية والع�رشون(وحكاية ال�شعلوة وزواج اجلن من البنت 
الظواهر  من  اآخره  واإىل  الثانية  احلكاية  يف  كما  اجلميلة 

ال�شحرية 
 وحكايات اجلن التي جندها يف معظم احلكايات.

خا�شة  م�شطلحات  جند  احلكايات  بهذه  والالفت 
والروح  البغدادية  اللهجة  يج�شد  بالعراقيني،مما 
على  تطلق  التي  الولد  م�شطلح  مثل:-  الأ�شيلة  العراقية 
ما  وهذا  زواجهما  بعد  حتى  ال�شابة  على  ال�شاب،والبنت 
و  والع�رشون  واخلام�شة  ع�رش  احلكاية"الرابعة  يف  جنده 
يختلف  امل�شطلح  هذا  جند  حني  وغريها"يف  الأربعون 
�شوريا  مثل  العربية  البلدان  يف  عليه  متعارف  هو  ما  عن 
الذي  ال�شقي  ال�شاب  على  ذلك  يطلق  ولبنان،اإذ  وفل�شطني 
يقال  الرزانة،ولأهانته  وعدم  بالالمبالة  ت�رشفاته  تت�شم 
له"ولد"وعلى ت�رشفاته"ولدنة".  ومن منطلق البنت والولد 
ال�شباب  من  اأبطالها  معظم  باأن  جند  احلكايات  هذه  يف 
وال�شابات، ويدوراحلوار حولهم، ولغة احلب لغتهم،ذلك احلب 
النهاية  اإىل  ليجمعهم  نظرة  اأول  من  يقع  الذي  الرومان�شي 
ال�شعيدة )الزواج( ولعل ذلك جت�شيد ملفهوم املجتمع بوجوب 
الف�شل بني اجلن�شني. واأما الأمهات والآباء فدورهم ثانوي، 
ورغباتهم  هدفهم  حتقيق  يف  اأبنائهم  م�شاعدة  ليتعدى 
ما  وغالبًا  بالزواج،  لالأولدهم  ال�شعيدة  النهاية  لتحقيق 

يكون ذلك بالد�شائ�س واملوؤامرات. 
ت�شجل  باأنها  احلكايات  هذه  من  الكثري  على  واملالحظ 
اأن  نظرية  لها،تعك�س  دونية  للمراأة،ونظرة  مريراً  واقعًا 
التي  واملت�شلطة  اخلائنة  املراأة  امراأة.فهي  اخلطيئة  اأ�شا�س 
الظاملة  الأب  زوجة  هي  حمار،وكذلك  اإىل  زوجها  تقلب 
اأختها  من  تغار  التي  زوجها،واخلالة  اأبناء  على  احلقودة 
لتبديل  الد�شائ�س  فتحيك  والأخالق  املثل  �شاحبة  الفقرية 
بابنتهاوتزويجها  ال�شلطان  اأبن  من  املخطوبة  اأختها  ابنة 
ال�شخ�شيات  ومن  والثالثون(.   اخلام�شة  احلكاية  )يف  منه 
�شخ�شية  احلكايات  هذه  يف  حموراً  ت�شكل  التي  الأخرى 
تاجر  يف  اليهودي  ل�شخ�شية  مماثلة  اليهودي،وجندها 
املرابي  املخادع  ال�شخ�س  ذلك  فهو  ل�شك�شبري،  البندقية 
وال�شابعة  والثالثون،  )الع�رشون،  احلكايات  يف  كما  الل�س 
يف  حيزاً  واجلن  وال�شحر  الإن�شان  احتل  وكما  والثالثون(. 
هذه احلكايات،جند احليوان هو الآخر يحتل حيزاً فيها،فنجد 

اخلرافية  احليوانات  وبع�س  والع�شفور  واحلمار  الغزال 
ال�شاحرة  حتتال  والع�رشون  الثالثة  احلكاية  يف  فنجد 
تتحول  ع�رش  الثانية  احلكاية  غزالة،ويف  اإىل  نف�شها  لتحول 
البئر  اإىل  مبطاردتها  ال�شيادين  لإغراء  غزالة،  اإىل  ال�شاحرة 
ثم ا�شتدراجهم،فاإن مل يعجبها تقطع راأ�س ال�شحية، وتعلقه 
على املنارة لريتفع فوقها عدداً كبرياً من الروؤو�س.وهذا ما 
جنده يف احلكاية ال�شاد�شة والثالثون.   وكما للحيوان واجلن 
اأي�شا  ن�شيب  لها  العراقية  ال�شعبية  فاملهن  ن�شيب  والأن�س 
والدروي�س  واخلياط  والق�شاب  ال�شواك  على  نتعرف  حيث 
حني  نبياًل  بطاًل  الثامنة  احلكاية  يف  نراه  الذي  والفالح 
تر�شم احلكاية �شخ�شيته وت�شفه بال�شجاعة والبطولة.  ومما 
البغدادي  املجتمع  اإميان  رغم  احلكايات  هذه  على  يالحظ 
اإىل  يلجاأ  واملحن  الأوقات  اأحلك  يف  لكنه  واجلن  بال�شحر 
خمتلف  ينذرن  يلدن  ل  الالتي  الن�شاء  فرنى  بالدعاء.  اهلل 
كما  فيلدن  دعائهن،  لي�شتجيب  اهلل  اإىل  النذور،ويتذرعن 

ال�شلطان  حكاية  حتكي  التي  والرابعة  الثالثة  احلكاية  يف 
وامراأته العاقر،والدعاء فوق اجلبل ونذر الأم وتزويج البنت.
التي ل حتبل  املراأة  التي حتكي عن  الثالثة ع�رش  واحلكاية 
يف  كذلك  وجند  ودهن.    ع�شل  �شاقيتي  بحفر  نذراً  فنذرت 
اخلري  وانت�شار  وال�رش  اخلري  بني  ال�رشاع  احلكايات  هذه 
والأربعون.    الثانية  احلكاية  مثل  احلكايات  معظم  يف  كما 
اإىل  اأ�شولها  يف  ترجع  احلكايات  بع�س  باأن  نالحظ  ومما 
الذي ينام وعينيه  الكردي مثل ،حيث نلتقي بالدبو  الرتاث 
اأو  غمامة  اإىل  التحول  على  عجيبة  قدرة  وله  مفتوحتان، 
عقرب وغريها من ال�شور والأ�شكال املختلفة التي تر�شمها 
احلكايات  هذه  اأ�شول  باأن  كلمة"الدبو"تدلل  احلكاية.وهنا 

ترجع اإىل الرتاث 
 الكردي التي عربها القا�س العراقي.

ال�شعبية  اأطيل يف احلديث عن هذه احلكايات  اأن  اأريد    ول 
واندحار  املثل  من  الكثري  تعك�س  فاأنها  خرافتها  رغم  التي 

يف �شل�شلة تراث بغداد كانت لنا كلمات عن جتمع 
ال�رشقية يف  الكرادة  اليهود يف بغداد وخا�شة يف 
الكرث  الح�شائيات  وهو من  �شنة ١٩٤٧  اح�شاء 
دقة يف تاريخ الح�شاء والتعداد يف تاريخ بغداد 
ال�رشقية  الكرادة  ان  الح�شاء  هذا  من  يظهر  اذ 
عندما كانت ناحية من نواحي بغداد ولي�شت ق�شاء 
من اق�شية بغداد كحالها الن حيث يتبني من هذا 
الكيان  اقامة  قبل  ح�شل  الذي  الر�شمي  الح�شاء 
كرهًا  و  طوعًا  وتهجري   ١٩٤٨ �شنة  ال�شهيوين 
لليهود البغداديني ب�شكل عام ويهود الكرادة ب�شكل 
خا�س ل �شيما وان التواجد اليهودي يف بغداد قد 
من  اقل  اىل  و�شل  حتى  التاريخ  هذا  بعد  تناق�س 
ع�رشين �شخ�شا ببغداد يف نهايات القرن الع�رشين 
كما راأينا ذلك خا�شة بعد ان فتح احد الفل�شطينيني 
احد  بباب  البغداديني  اليهود  امل�شلني  على  النار 
النهر يف ر�شافة  اليهودية يف �شارع  العبادة  دور 
من  الرغم  على  الفرتة  تلك  يف  �شاهدنا  كما  بغداد 
عام  بغداد  بناء  منذ  بغداد  يف  اليهودي  التواجد 
بغداد  يف  الربيطاين  احلاكم  كان  واذا  هج   ١٤٥

من  باأقل   ١٩١٩ �شنة  العراق  يف  اليهود  عدد  قدر 
٨٧ الف ن�شمة من جمموع �شكان العراق الذي كان 
بحدود مليونني ون�شف ن�شمة وعلى الرغم من بدء 
الح�شاءات ال�شكانية منذ ١٩٢٧ فاإن اح�شاء �شنة 
١٩٤٧ كان الح�شاء الكرث دقة كما انه بعد �شنة 
يف  اليهودي  الوجود  تناق�س  بداأ  التاريخ  هذا  من 
واذا  خا�س  ب�شكل  بغداد  ويف  عام  ب�شكل  العراق 
مناطق  جميع  على  يتوزعون  بغداد  يهود  كان 
بغداد فان منطقة الكرادة ال�رشقية يف بغداد والتي 
كان  ال�شكان  وحمدودة  امل�شاحة  وحمدودة  كانت 
العا�شمة بغداد  العراق بعد  اكرب جتمع يهودي يف 
حيث كان عدد اليهود يف الكرادة يفوق عددهم يف 
املحافظات  فيها  العراق مبا  اخرى يف  منطقة  اي 
وحمافظة  املو�شل  كمحافظة  الكربى  العراقية 
الب�رشة حيث بلغ عدد اليهود يف الكرادة ال�رشقية 
 ١٩٤٧ �شنة  لح�شاء  وطبقا  ناحية  كانت  عندما 
الر�شمي ١٦١٣٥ ن�شمة يف حني ان عدد اليهود يف 
اليهود  عدد  وكان   ٩٩٢١ الب�رشة  حمافطة  جميع 
يف جميع حمافظة نينوى- املو�شل- ٥٥١٧ ويف 
ال�شليمانية ١٥١٥ ويف اربيل ١٣٢٠ ويف كركوك 
والديوانية  بعقوبة  ويف   ١٤١٥ احللة  ويف   ٢٩٥٠

ن�شمة  الف  من  اقل  والكوت  والنبار  والنا�رشية 
ي�شل  حيث  العمارة  يف  اليهود  عدد  با�شتثناء 
اللف  على  عددهم  يفوق  حيث  اىل١٧٦٣  عددهم 
يف  الكرادة  بعد  تاأتي  التي  الق�شية  ومن  ن�شمة 
عدد اليهود والتي يفوق عدد اليهود فيها على الف 
ن�شمة ق�شاء زاخو ١٧٣٩ وق�شاء خانقني ١٣٩٤ 
فكان  خا�شه  طبيعة  ذات  امكنة  يف  عددهم  اما 
٧٧١ يف العظمية و٥٠ يف الكاظمية واثنان فقط 
يف �شامراء ويف كربالء والنجف ت�شعة لكل منهما 
و٢١ يف الكوفة وبذلك فاأن التجمع ال�شكاين لليهود 
يف الكرادة ال�رشقية ببغداد يفوق اي جتمع يهودي 
ال�رشقية  الكرادة  اليهود يف  ان عدد  اي  العراق  يف 
ال�شكان  عدد  من  املائة  من  ع�رش  ثالثة  على  يزيد 
ح�شب  ن�شمة  الف   ١١٨ البالغ  العراق  يف  اليهود 
العراق  �شكان  عدد  بلغ  حيث   ١٩٤٧ �شنة  اح�شاء 
اربعة ماليني ون�شف ن�شمة وهذا العدد من ال�شكان 
اليهود يقارب ما ورد يف دليل اململكة ل�شنة ١٩٣٦ 
والذي قدر عدد اليهود ١٢٠ الف ن�شمة ل �شيما وان 
اليهودي  البغدادي  الدليل  لهذا  المتياز  �شاحب 
املعروف الياهو دنكور �شاحب املطبعة امل�شهورة 

وال�شحيفة البغدادية .

 قا�ّس وروائي  عراقي ولد يف الب�رشة عام 1942. در�س املراحل 
البتدائية واملتو�شطة والثانوية يف الب�رشة ودخل دار املعلمني 
الب�رشة  حمافظة  يف  التعليم  ومار�س   1961 عام  منها  وتخرج 
والنا�رشية والديوانية مدة تزيد على الثالثني عاما. ظهرت اأوىل 
ق�ش�شه يف جملة )الديب العراقي( عام 1962، ترجمت ق�ش�شه 
اإىل اللغات العاملية منها الإنكليزية والرو�شية والفرن�شية ونالت 
العربية  الإمارات  يف  العوي�س  �شلطان  كجائزة  عليها  اجلوائز 
الدباء  احتاد  من  الذهبي  القلم  وجائزة   ،2004 عام  املتحدة 
العربي  العامل  ا�شتهر على �شعيد   ،2008 عام  العراقية  والكتاب 
بعد ن�رشه ق�شتي )الأرجوحة( و)تقا�شيم على وتر ربابة( يف جملة 
النك�شة حتديدا بزغ  ال�شتينيات وبعد  اأواخر  الآداب البريوتية. يف 
اللبنانية  الآداب  جملة  �شفحات  على  خ�شري  حممد  القا�س  جنم 
النقاد  اأنظار  ولفت  اآنذاك  العربية  ال�شاحة  على  ابداعيًا  املت�شبدة 
املاأ�شاة  العرب من خالل ق�ش�س متميزة متا�شت مع  واملبدعني 
الربابة(  وتر  على  و)تقا�شيم  اجلثث(  )حاملو  مثل  وفنيًا  ان�شانيًا 
و�شهيل  كنفاين  غ�شان  عنه  كتب  حيث  وغريها  و)الأرجوحة( 
اأدري�س وعبد الرحمن اأبوعوف واآخرون. كان حممد خ�شري مثابراً 
النظري،  منقطعة  مب�شوؤولية  الإبداعية  جتربته  م�شري  على  وقلقًا 

وملا 
اأ�شدر جمموعته الفذة )اململكة ال�شوداء( عام 1972 اعتربت يف 
حينها )ولتزال( حتى الآن قفزة نوعية يف م�شار الق�شة العربية. 
)روؤيا  عنوانها  بق�شة  العلن  اىل  يخرج  ان  خ�شري  حممد  ا�شطر 
الثقايف  الو�شط  ي�شت�شغها  مل  الأقالم  جملة  يف  ن�رشت  خريف( 
فنان  اأي  يدين  الو�شط  )كان  القائمة  احلرب  حمنة  ازاء  املنفعل 
و�شاحبة  باردة  الق�شة  كانت  اآنذاك(  لوحة  ير�شم  اأو  حرفًا  ين�رش 
خريف(  )روؤيا  اأي  لكنها  ال�شاخنة  الن�شانية  الدفقة  اىل  وتفتقر 
ظلت تعلو قيمتها الفنية والتخيلية واجلمالية كلما تقادم عليها 
للق�ش�س  والآنية  ال�شطحية  اللحظة  اىل  لتنتمي  لأنها  الزمن 
ال�شتقطاب  اأغواه  القا�س  لكن   .. التعبئة  لأغرا�س  املكتوبة 
الفل�شفي  الذي لميتلك ر�شيده  الفنان  ال�شلطوي )وهو  والرتحاب 
امل�شوؤول  اأو   / امللتزم  للكاتب  الرا�شخة  ال�شيا�شية  الأر�شية  ول 
عن ق�شايا الن�شان امل�شريية _ وان الفتقار للقلق ال�شيا�شي قد 

�شاهم تدريجيا بانخفا�س احلدة الفنية لتجربته الق�ش�شية(.

حكايات بغداد الشعبية .. صور واستعارات تعكس بساطة العصر 
بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ طارق حرب 

كثرية هي ال�سخ�سيات التي رف�ست امل�ساومة وال�سرقة وكفت 
بع�سرات  الذاكرة  وتختزن  خ�سا�سة  بها  كان  وان  ايديها 
ابو   . ا�سماوؤهم  وغابت  ق�س�سهم  �سلت  واملواقف  الق�س�ص 
قي�ص واحد من هوؤالء يف االيام االوىل ل�سقوط النظام كانت 
قد و�سلت خدمته يف احدى الدوائر 35عاما, عائلته تنتظر 
نهاية ال�سهر الراتب توؤجل كل احالمها ال�سغرية على دراهم 
على  وقف  دائرته  يف  وحده  نف�سه  وجد  وعندما  معدودة 
,ولكن  ال�سهر  نهاية  دراهم  اجل  من  لي�ص  يحر�سها  ابوابها 
الكربى  امل�ساومة  وكانت  ملاالميلك  يده  ميد  ال  ان  تعلم  النه 
ان يعر�ص عليه ماي�ساوي رواتبه لل�سنوات الـ 35 عدة مرات 
تقاعدية  دراهم  االن  يتقا�سى  الذي  قي�ص  ابو   . رف�ص  لكنه 
معدوده حتا�سره القوانني والتعليمات لتقتلع منه جزء من 
دراهمه,رمبا لتندمه على عفت ذمته التي جعلت منه ا�سطورة 
يف حي فقري اما اولئك الذين ا�سلحوا بوا�سريهم بـ 17مليون 
والذين ا�سرتوا كبابا بـ741مليون فهناك يف بيت الله احلرام 
ينادون لبيك اللهم لبيك  �سرقنا العراق وجئنا اليك  اليفكرون 
الناجون  النهم  الفقراء  �سرف  ق�س�ص  وال  والرواتب  بتقاعد 

من الطوفان  ويوؤ�س�سون ملدينة الـ 80 حرامي. 

حتررت تلعفر ب�سبعة اأيام, رغم املراهنات وال�سغط الدويل, 
الت�سورات  كل  واأف�سل  املعركة,  �سبق  الذي  والت�سويه 
الن�سر  حتقق  العراقية,  املدينة  ملاآل  ر�سمت  التي  وال�سور 
�سعبي,  وح�سد  االإرهاب  مكافحة  وجهاز  و�سرطة  بجي�ص 
اىل  حتتاج  ونتائج  بالت�سحيات,  مليئة  مبقدمات  حتقق 
وتهاوت  الت�سورات,  كل  فاق  �سريع  االإنت�سار  دميومة. 
دميوغرافية  وغريت  حكمت,  التي  اخلرافة  ح�سون 
اأهمية  تلعفر  ُت�سكل  االإرهاب.   دخول  قبل  التعاي�ص  مدينة 
االأكرب  الق�ساء  وُيعد  واإجتماعية,  و�سيا�سية  اإ�سرتاتيجية 
 60 �سوريا  عن  ويبعد  مربع,  كم   655 مب�ساحة  العراق  يف 
حمافظة  مركز  عن  امل�سافة  وبنف�ص  كم,   38 تركيا  وعن  كم 
وامل�سيحني,  والرتكمان  وال�سنة  ال�سيعة  ويقطنه  نينوى, 
العمليات  من  املئات  وع�سرات  ال�سهداء  اآالف  قدمت  مبدينة 
معظم  املدينة  َهجر  وبعدها.   داع�ص  دخول  قبل  االإرهابية 
وقت  وحان  دميوغرافيتها,  تغيري  داع�ص  وَتق�سد  �سكانها, 
حتريريها بقوات قوامها 38 األف مقاتل و20 األف من احل�سد 
وخاطفة,  �سر�سة  مبعارك  اأبنائها,  من  منهم  وكثري  ال�سعبي 
تركيا  وتذرعت  عرقية,  ت�سفيات  من  دولية  خماوف  �سبقها 
العراقيون  اأثبت  ذلك  ومع  بالرتكمان,  واآخرى  بال�سنة  مرة 
املعارك  وكبقية  لالإبادة,  املدنيني  تعر�ص  منع  على  قدرتهم 

يقدمون االإن�سان على حترير االأر�ص.

مبدعون
من العراق

تمتلئ الكرادة الشرقية بـآثارهم .. يهود بغداد ذكريات ال يصيبها "الصدأ"

محمد خضير

أبو قيس لن يعود

بقلم / د.رعد جاسم

أقالم حرة

سبعة أيام 
من تلعفر

بقلم / واثق الجابري 

أقالم حرة

ي�شادف اأن يكون هناك زحام يف )نزلة( الباب ال�رشقي 
من جهة �شارع حممد القا�شم ال�رشيع لعدد من ال�شيارات 
اكرب  فاملو�شوع  الأمتار،  ع�رشات  اىل  ي�شل  اأن  لكن 
الذروة املتعارف  الزحام لي�س يف وقت  اأن هذا  خا�شة 
اأن  تبنّي  و�شلت  التي  ال�شكاوى  متابعة  وبعد  عليه، 
مفاجئ  ب�شكل  ارتفع  الذي  ال�شارع  )جوين(  هو  ال�شبب 
ا�شحابها  يخ�شى  التي  ال�شيارات  مرور  حلركة  معيقًا 
على اطاراتها من التلف اأو التمزق خا�شة اأن هذا اخللل 
باجلوين تزامن مع ارتفاع درجات احلرارة اىل معدلت 
هذا  ا�شالح  عن  تعجز  الدولة  اأن  يعقل  هل  قيا�شية..  
جهداً  اأو  ماًل  اإ�شالحه  ليكلف  الذي  ال�شغري  )اجلوين( 
احمد  حري�س،  م�شوؤول  اىل  يحتاج  ما  بقدر  كبريين 
حم�شن �شائق �شيارة تاك�شي ت�رشرت �شيارته قبل ايام 
ب�شبب احد )اجلوينات( بنينَّ تذمره اأوًل من هذه الظاهرة 
هذه  بها  تقابل  التي  الالمبالة  عدم  من  وانزعاجه 
الظاهرة من قبل اجلهات امل�شوؤولة عن �شيانة وتاأهيل 

الطرق.
فيما دعا �شالم وهاب، املديرية العامة للطرق واجل�شور 
جوينات  واإ�شالح  ملعاجلة  كربى  حملة  اجراء  اىل 
بقاء  اأن  الر�شافة. مو�شحًا:  قاطع  ال�شوارع خا�شة يف 
هذه اجلوينات مبا هي عليه الآن يعني ا�شتمرار معاناة 
ي�شبب  الذي  الزحام  عن  ف�شاًل  ال�شيارات،  ا�شحاب 
الإطارات.  وتلف  الأعطال  من  �شياراتهم  على  خوفهم 
ال�شيانة  اإجراء  �شوى  ل�شيء  ليحتاج  الأمر  اأن  مبينًا: 

الدورية الف�شلية.

"جوينات" الشوارع تهدد حركة 
السير والسيارات

المواطن و المسؤول
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