
 
دوائر  له يف  يحدث  ما  للمواطن،  امل�سيئة  الظواهر  من 
القائمني  قبل  من  معه  التعامل  يف  اأ�سلوب  من  الدولة 
يبتكر  حيث  و�سواها،  الإدارية  املعامالت  اإجناز  على 
�سلطان،  بها من  اهلل  اأنزل  ما  اأ�ساليب  املوظفني  بع�ض 
كي يجعلوا املواطن ي�سعر باجلزع والقهر والأمل وعدم 
عجيبة  كثرية  عراقيل  و�سع  يتم  حيث  الإن�ساف، 
هو  والأ�سواأ  معاملته،  اجناز  طريق  يف  تقف  وغريبة 
املواطنني(  على  والتعايل  )الكالم،  التعامل  طريقة 

وابتزازهم بطريقة واأخرى كي يدفعوا )الر�سوة(!.
بل  اليوم  وليد  لي�ض  البريوقراطي  الإداري  النظام  هذا 
�سعف  ظل  يف  اليوم  بات  لكنه  القدمية،  جذوره  له 
القانون اأو�سع لدرجة اأنه �سكل ظاهرة ميكن اأن جندها 
الأحيان  من  الكثري  يف  نرى  حيث  الدولة،  دوائر  يف 
وعندما  للمراجعني،  �سيئة  ب�سوره  املوظفني  تعامل 
يفقد املوظف املوؤمتن اإن�سانيته، وعندما يعطي �سمريه 
وقلة  والتكا�سل،  والتذمر  التك�سري  ديدنه  ويكون  اإجازة 
املواطن  يقع  الل�سان،  و�سالطة  والع�سبية  الإنتاجية 

حتت رحمة هذه ال�سلوكيات املوؤ�سفة.
وقد يتاأخر املوظف عن احل�سور اىل مقر عمله اأو يغيب 
اأحيانًا بحجج واهية ويرتك النا�ض بالنتظار يف طابور 
فظ  املوظف  يكون  قد  كذلك  اأحيانا،  طويال  يكون  قد 
التعامل، ويف حني اأن التطور واإدخال التقنية احلديثة 
�سهلت عمل املوظف، فيجب اأن يكون �سعار كل موظف 
)املراجع اأوًل(، وهذا ال�سعار ن�سمعه كثريا من ال�رشكات 
اخلدمية الربحية، لكن مازال املوظف يعاين من �سداع 
مزمن وغفلة وتراخ وقد راح يف �سبات عميق، وهناك 
ديدنها  العام  القطاع  يف  خ�سو�سًا  املوظفني  من  فئة 

م�سايقة املراجعني بكل ال�سبل املبتكرة واملتاحة.
جتديد الت�رشيعات الرقابية و�رشامتها

وذلك  الظاهرة،  لهذه  املالئمة  احللول  و�سع  يجب  لذا 
باإيجاد طرق وت�رشيعات جديدة حللها، ومن اأهم احللول 
الرقابي، والأهم هو  الرقابية عملها  اأن تكثف اجلهات 
العميق،  �سباته  بعد  �سمريه  ال�سلبي  املوظف  يوقظ  اأن 
ولبد من اأن يقوم مديرو الإدارات بالنزول اإىل امليدان 
وم�ساركة  لآخر،  حني  من  كرا�سيهم  وترك  باأول،  اأوًل 
ب�سكل مبا�رش،  املراجعني  املوظف يف عمله، ومناق�سة 
املتلكئ  املوظف  مع  التهاون  وعدم  م�سكالتهم  وحل 
بعمله، اأو اأن ي�سيء اإىل اأحد املراجعني وقد فقد التعامل 
ال�سليم، فاملواطن اأوًل، �سعار يجب اأن ير�سخ يف وجدان 
و�سمري املوظف ول يكون كالإن�سان الذي فقد الإن�سان 

داخله.
ما هي اأ�سباب �سوء تعامل املوظف مع املراجع؟.

اأجابنا الدكتور )قا�سم ر�سيد اخلفاجي(، قائال:
اإن هذا املو�سوع مرتبط ارتباطا وثيقا بعملية الف�ساد 

ي�ستخدم  املوظفني  من  ق�سم  لن  والر�سوة،  املايل 
اأمام املراجعني، من  العقبات  التعامل امل�سيء، وي�سع 
املو�سوع  فهذا  الر�سوة،  دفع  على  النا�ض  اإجبار  اجل 
يت�سمن جانبني اأحدهما التعامل الال اأخالقي، والثاين 
والإ�سالم هو ح�سن  م�سلمني  الر�سوة وخ�سو�سا ونحن 

املعاملة.
لهم  املدراء  بع�ض  كذلك  اخلفاجي:  الدكتور  واأ�ساف 
ف�سادا ول  الدوائر  يعيثون يف  الر�سوة، وهم  ح�سة من 
العقاب وعن  اإيقافهم، لأنهم بعيدون عن  ي�ستطيع احد 
الرقابة، مادامت ح�س�سهم ت�سل اإليهم، علما اأن الدوائر 
الرقابية قد ُفتح لها باب للفائدة املادية على ح�ساب 
املواطن الذي همه اجناز معاملته باأ�رشع وقت واق�رش 
ب�رشعة  وال�سوابط  القوانني  تغيري  من  خوفا  طريق، 
القانون  بتطبيق  يجتهد  مدير  فكل  اهلل  �ساء  ما  الربق 

الذي يرغب به وعلى من يريد.

تطوير موؤهالت املوظف الأخالقية
ويكمل الدكتور قا�سم: باأن �سوء الأخالق هذا هو نتاج 
الروادع  وغياب  خاطئة،  واجتماعية  وظيفية  تن�سئة 
اأن  ولنتذكر  امل�سيء،  للموظف  والقانونية  الأخالقية 
املكرمات،  مباء  �سقيت  اذا  كالنبات  تنبت  الأخالق 
يف  والعذاب  القهر  ع�سنا  نحن  اأخالقنا  �سقينا  فبماذا 
العقود املريرة، وقد كانت ابرز �سماتها احلرب والعنف 
والتجويع والإذلل والنتقا�ض من قيمة الفرد العراقي، 
البناء  على  الظروف  هذه  تاأثريات  عن  يعرف  ما  مع 

القيمي للمجتمعات.
عن  حكومي،  موظف  ر�سيد(  )عالء  الأ�ستاذ  واأجابنا 

الت�ساوؤل نف�سه، قائال:
يقوم  التي  بالت�رشفات  دخل  اأي  له  لي�ض  العمر  اإن 
اأن  اخلا�ض  وبراأيي  عمله،  املوظف خالل ممار�سة  بها 
ال�سلك  اإىل  جلبت  والوا�سطات،  الع�سوائية  التعيينات 

غري  هم  اأ�سال  الب�رش،  من  واأمناطا  اأنواعا  الوظيفي 
انه  اأي  علميا،  ول  ثقافيا  ل  املنا�سب  لهذه  موؤهلني 
ا�ستحقاقه،  من  اأكرث  هو  الذي  املن�سب  هذا  ي�ستحق  ل 
وبطبيعة احلال ي�ساف هذا املوظف بالغرور والتعايل 
زمالئه  على  كثرية  حالت  يف  وحتى  النا�ض،  على 
املوظفني الذين يعملون معه، واملوؤ�رش الآخر هو انعدام 
الذي  اأو  امل�سيء،  املوظف  وحما�سبة  الإدارية  الرقابة 
دورا  الو�ساطات  فتلعب  وجدت  اإن  حتى  عملة  يهمل 
األ  هاما يف كبحها، واأخريا تبقى هناك م�ساألة مهمة، 
وهي الرتبية والأخالق التي تربى عليها هذا ال�سخ�ض، 
هذا  يف  دورا  اأي�سا  النف�سية  العوامل  تلعب  وكذلك 
�سبق  التي  العوامل  ن�سبيا من  اقل  املجال، لكن حدتها 

وان ذكرتها.
وما  الظاهرة  كيفية معاجلة هذه  �سوؤال حول  وطرحنا 

هي الفر�ض املتاحة يف هذا املجال؟.

 
لنا كلمات عن فرتات  البغدادي كانت  الرتاث  �سل�سة  يف 
حكم بغداد منذ تاأ�سي�سها حتى القرن الع�رشين حيث تبني 
لنا ان فرتة حكم بغداد من قبل الدولة ال�سفوية هي فرتة 
الفرتة  هذه  اخذت  ذلك  ومع  تاريخها  يف  القل  احلكم 
�سهرة ل توازي فرتات حكم بغداد من الدول الخرى التي 
ال�سود  اخلروف  ا�سحاب  دولة  فيها  مبا  بغداد  حكمت 
اليلخانية  والدولة  البي�ض  اخلروف  ا�سحاب  ودولة 
املغولية والدولة اجلالئرية وكانت لدولتي بني العبا�ض 
ابتداأ  اذ  بغداد  حكم  يف  الطول  الفرتتان  عثمان  وبني 
العبا�سية من عام ١٤٥ هج  الدولة  حكم بغداد من قبل 
حتى عام ٦٥٦ هج اي ان حكم العبا�سيني لبغداد ا�ستمر 
لكرث من خم�سة قرون اكرث من خم�سمائة �سنة اما حكم 
الدولة العثمانية لبغداد فقد كان بفرتتني الوىل من عام 
 ١٠٤٨ عام  من  والثانية  هج   ١٠٣٢ عام  اىل  ٩٤١هج 
هج اىل عام ١٣٣٥ هج اي �سنة ١٩١٧ بدخول النگليز 

اىل بغداد اي اأقل من خم�سة قرون بقليل اما حكم الدولة 
اليلخانية اي دولة املغول والتتار التي ا�س�سها هولكو 
لبغداد  العبا�سية فقد كان حكمها  بالدولة  الطاحة  بعد 
اما  عاما  اي ٨٢  عام ٧٣٨ هج  اىل  عام ٦٥٦ هج  من 
حكم الدولة اجلالئرية لبغداد والتي ا�س�سها ال�سيخ ح�سن 
الكبري فكانت من عام ٧٣٨ هج اىل عام ٨١٤ هج اي ان 
مدة حكمها لبغداد كان ٧٦ عاما اما حكم دولة ا�سحاب 
 ٨١٤ عام  من  فكان  قوينلي-  قره  ال�سود-  اخلروف 
بغداد من قبل  ان فرتة حكم  اي  هج اىل عام ٨٧٤ هج 
هذه الدولة كان ملدة �ستني �سنة اما حكم دولة ا�سحاب 
اخلروف البي�ض لبغداد دولة اآق قوينلي فكان من عام 
بغداد ٤٨  انهم حكموا  اي  عام ٩١٤ هج  اىل  ٨٧٤ هج 
حكم  كان  فقد  لبغداد  ال�سفوية  الدولة  حكم  اما  عاما 
ا�سماعيل ال�سفوي ٩١٤ هج حتى عام ٩٣٠ هج اي ان 
حكمه كان ملدة ١٦ �سنة للفرتة الوىل وحكم طهما�سب 
الول من عام ٩٣٦ اىل عام ٩٤١ هج اي ان حكمه ملدة 
خم�ض �سنوات فقط وفرتة احلكم الثانية للدولة ال�سفوية 

هج   ١٠٤٨ عام  اىل  هج   ١٠٣٢ عام  من  ا�ستمر  لبغداد 
بن  �سفي  وحفيده  ال�سفوي  عبا�ض  بغداد  حكم  حيث 
عبا�ض ملدة ١٦ عاما فقط وبذلك فان املدة التي حكمت 
 ٣٧ كانت  لبغداد  ال�سفوية  ال�ساهن�ساهية  الدولة  فيها 
�سنة فقط يف حني ان اقل مدة حكم لدولة حكمت بغداد 
اآق قوينلي كانت ملدة ٤٨  وهي دولة اخلروف البي�ض 
�سنة اي اكرث من مدة حكم ال�سفويني باخدى ع�رش �سنة 
ال�سفوية كان لفرتتني  الدولة  ان حكم  الرغم من  وعلى 
وان فرتة احلكم الوىل للدولة ال�سفوية لبغداد كان فيها 
انقطاع اذ حكم اول ال�ساه ا�سماعيل ال�سفوي وبعد ذلك 
الفقار  ذو  المري  ب�سخ�ض  الكرديه  كلهور  ا�رشة  حكمت 
الكردية حيث مت  كلهور  ا�رشة  من  مو�سلو  قبيلة  رئي�ض 
ال�سفوي  ا�سماعيل  ال�ساه  وله  الذي  خان  ابراهيم  طرد 
على بغداد وحكمت ال�رشة الكردية بغداد وبعدها عادت 
ال�ساه  ال�سفوية اىل حكم بغداد جمددا حيث قتل  الدولة 
الدولة  الكردي واعاد �سيطرة  طهما�سب المري ذوالفقار 

ال�سفوية على بغداد مرة ثانية .

�سيا�سي عراقي، وموؤرخ  واأديب و�سحفي وباحث  ُبّطي كاتب  روفائيل 
لالأدب العربي احلديث ورجاله. ولد يف املو�سل لأب فقري كان يعمل يف 
احلياكة، وتلقى درا�سته يف مدر�سة الآباء الدومينيكيني باملو�سل، ودار 
 ،1929 عام  فيها  وتخرج  احلقوق  كلية  دخل  ثم  بغداد،  يف  املعلمني 
القد�ض  يف  العرب«  »ل�سان  جريدة  درا�سته  اأثناء  را�سل  حماميًا،  وعمل 

و»ال�سيا�سة الأ�سبوعية« وجملة »الرابطة ال�رشقية« يف م�رش.
الأهلية، وراأ�ض حترير  املدار�ض  التعليم مدة ق�سرية يف بع�ض   مار�ض 
عامي  بني  غّنام  داود  رّزوق  ي�سدرها  كان  التي  »العراق«  جريدة 
جريدة  ثم   ،1923 عام  »احلرية«  جملة  واأ�سدر  1921و1924، 
»الربيع«، ثم عني مراقبًا يف مديرية املطبوعات، اإىل اأن ُف�سل منها �سنة 
1929 ب�سبب خطبة �سيا�سية األقاها يف تاأبني �سعد زغلول، فاأ�سدر يف 
�سبعة  ا�ستمّر �سدورها  التي  »البالد«  1929 جريدة  الأول  25 ت�رشين 
وع�رشين عامًا، وكانت اأرقى ال�سحف العراقية، وقد قاومتها احلكومات 
واأقفلت  فيها،  املقالت  بع�ض  ن�رش  ب�سبب  و�سجنته  فغّرمته  املتعاقبة، 
اجلريدة مرات، فكان يف مدة اإغالقها ي�سدر غريها كـ »�سوت العراق« 

و»التقدم« و»اجلهاد« و»ال�سعبة« و»الزمان« و»نداء ال�سعب«.
له  وكانت  مرات،  �ست  الأمة  الب�رشة يف جمل�ض  لواء  نائبًا عن  انتخب 
مواقف �سديدة يف املعار�سة، كما انتخب نقيبًا لل�سحفيني. هاجر اإىل 
م�رش بني عامي 1946و1948. ُعنّي مديراً عامًا يف وزارة اخلارجية 
 ،1953 عام  دولة مرتني  ووزير  1950و1952،  عامي  العراقية بني 
ونيطت به �سوؤون الدعاية وال�سحافة والن�رش، ومل يطل عهده بالوزارة 
بال�سكتة  منزله  اأن تويف يف  اإىل  يفلح،  فلم  النيابة  اإىل  العودة  فحاول 

القلبية.
اأ�سهم ُبّطي منذ ع�رشينات القرن الع�رشين يف نه�سة احلركة الأدبية يف 
العراق مع بع�ض معا�رشيه اأمثال: اإبراهيم �سالح �سكر، وحممود ال�سّيد، 
احلرية،  َيْن�سدون  كانوا  ممن  وغريهم  اخلليلي  وجعفر  علي،  وم�سطفى 
والتطلع اإىل م�ستقبل اأف�سل، حاول النهو�ض بالأدب العربي يف العراق، 
فاأ�سدر يف مطلع حياته الأدبية كتاب »�ِسْحر ال�سعر« عام 1922، وقد 
وال�سعراء  ال�سعر  يف  والق�سائد  املقالت  من  خمتارة  طائفة  فيه  جمع 
�سدقي  جميل  اأمثال:  والأجانب  العرب  وال�سعراء  الأدباء  من  لنخبة 
حممود  وعبا�ض  جربان،  خليل  وجربان  الر�سايف،  ومعروف  الزهاوي، 

العقاد، وميخائيل نعيمة وغريهم.

استطالع رأي.. كيف نقضي على النظام البيروقراطي في دوائر الدولة العراقية؟
بغداد ـ متابعة

بغداد ـ طارق حرب

وهو  املجتمع  ن�صف  متثل  بانها  عنها  ُيعرب  كما  املراأة 
اأركانه وهي  واأحد  االخر  باجلن�س  مقارنتًا  عليه  املتعارف 
جزء ال يتجزاأ منه، بحيث ال ميكن اال�صتغناء عنها وال ميكن 
اإحدى  كله  ذلك  قبل  وهي  فيه،  الفعال  بدورها  اال�صتهانة 

دعائم االأ�صرة بل اللبنة االأ�صا�صية فيها.
دور  يجهل  منا  ومن  االأم  فهي  ُكربى  جامعة  املراأة  ُتعترب 
االأم يف احلياة ويف تربية االأبناء وخلق جو اأ�صري مليء 
باملحبة واحلنان، وهي الزوجة و�صريكة احلياة التي تبث 
ال  بحيث   ، واالأ�صرة  الزوج  اجواء  لتغمر  والعاطفة  احُلب 
اكمال  واليكمنه  زوجة  بدون  يعي�س  اأن  الرجل  ي�صتطيع 
ي�صانده  بجواره  �صخ�س  من  فالبد  وحيدًا  حياته  م�صوار 
اأعباء احلياة، وهي االأخت واالبنة، هذه هي  ويحمل معه 
ما  كل  متثل  اأدوارها  باختالف  فاملراأة  االأ�صرة.  يف  املراأة 
حتتويه الكلمة من معاِن �صامية يف حقها، فقد كانت ومازالت 
رمزًا للكفاح والعطاء عرب االأجيال. حقيقًة اأن هناك فوارق 
“اجل�صدية”  اجل�صمية  كالفوارق  والرجل،  املراأة  بني 
اإال  اأخرى،  وفوارق  امل�صاعر  فارق  اإىل  اإ�صافة  والنف�صية 
على  نف�صها  تربز  اأن  ا�صتطاعت  الفوارق  لتلك  تبعًا  اأنها 
ار�س الواقع واأن تبني قيمتها وقدرتها كامراأة يف احلياة. 
دورها  حقيقة  تبني  اأن  ا�صتطاعت  الفوارق  تلك  خالل  فمن 
هدفها  خلفها  تخفي  الفوارق  فتلك  املجتمع،  يف  ومكانتها 
يف ت�صخري البع�س للبع�س وحتقيق اخِلدمة املُتبادلة بني 
فمن  اأف�صل يف احلياة،  نظام  اإىل  للو�صول  الرجل واملراأة 
لتاأكيد  املخفي  املعنى  نو�صح  اأن  ميكننا  الكالم  هذا  خالل 
يف  الرجل  ك�صقيقها  فاملراأة  املجتمع،  بناء  يف  املراأة  دور 
العالقة وامل�صوؤولية االجتماعية والرابطة العقائدية، وهي 
العن�صر املكافئ له يف بناء احلياة واإ�صالحها، جاء يف ذلك 
قوله تبارك تعاىل ”واملوؤمنون واملوؤمنات بع�صهم اأولياء”.
اأن  اأي  اأمراأة”،  كل رجل عظيم  ”وراء  ال�صائد  القول  كذلك 
املراأة مكملة للرجل واملجتمع �صويتًا، فال ميكننا التنقي�س 

مما تقدمه وال التقليل من الدور البارز الذي تقوم به.
فالتاريخ نف�صه ي�صهد بالدور العظيم الذي تقدمه املراأة على 
مر االأزمان، فتاريخ االإ�صالم على �صبيل ذلك بني لنا دورها 
لها مل�صاركة الّرجل يف بناء احلياة  ومنحها املكانة التي توؤهِّ

والتعبري عن اإن�صانيتها على اأ�ص�س اإن�صانية رفيعة.
لكن  املجتمع”،  ن�صف  هي  ”املراأة  اأن  املقولة  على  تاأكيد 
الرجل  تعد  التي  فهي  ذاته  بحد  جمتمع  هي  بالتطبيق 
وتربي االبناء وهي التي ت�صاهم يف بناء املجتمع وت�صعى 
اإىل منوه وتطوره باختالف اأدوارها، فلوال وجودها حمال 
امل�صتحيل  ومن  االأر�س  هذه  وجه  على  احلياة  ت�صتمر  اأن 
اأن يتطور املجتمع ويزدهر من دونها، فال ميكن جتاهل ما 
من  احلياة  مواكبة  ميكن  وال  الواقع،  اأر�س  على  به  تقوم 

دونها فهي املكملة للحياة.

مبدعون
من العراق هل كانت الدولة الصفوية األقل مدة في حكم بغداد؟
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أقالم حرة

ال�سالح  حمل  ان  يعتقد  املواطنني  بع�ض  مازال 
وال�سجاعة  ال�سخ�سية  قوة  مزايا  من  ميزة  وا�ستخدامه 
ي�ستغني  ل  رفيقا   وعده  به  التفاخر  اىل  الكثري  ويذهب 
التعامل  اثناء  �سلطته وهيبته  لفر�ض  عنه يف م�ساويره 
مع الخرين، بيد ان اغلب علماء النف�ض يرون هذا ال�سلوك 
م�سابا  �ساحبه  يكون  وقد  داخلي،  نق�ض  على  دليال 
باحد المرا�ض النف�سية والجتماعية امل�ساحبة ل�سعف 
ال�سخ�سية . موؤخرا ا�ستدعى فقدان الأمن وظهور الرهاب 
واجلرمية املنظمة يف جمتمعنا كرثة املت�سلحني وانت�سار 
يف  تواجده  وكرثة  علنية  ب�سورة  ال�سالح  حمل  ظاهرة 
النف�ض  دافع حماية  له حتت  الكثريين  وامتالك  املنازل 
اجلرمية  ن�سب  كارتفاع  اخلطوب  به  املت  جمتمع  يف 
الع�سائرية  والنزاعات  امل�سلح  وال�سطو  والعنف  والقتل 
وتراجع مظاهر احلياة املدنية، وكل هذا ي�ستدعي حتجيم 

ظاهرة انت�سار ال�سالح مبعاجلات حقيقية.  
 الدكتور �سالح عريبي ا�ستاذ م�ساعد يف جامعة كركوك 
ب�سكل  ال�سطح  على  طفت  ال�سالح  حمل  ظاهرة  ان  قال 
ال�سباب  من  الكثري  واخذ  الخرية  ال�سنوات  يف  وا�سح 
م�سد�سًا  كان  �سواء  معهم  ال�سالح  يحملون  والرجال 
والحزان  الفراح  يف  وي�ستخدمونه  »كال�سنكوف«  واو 
جنازة  توديع  او  كالعرا�ض  النارية  العيارات  باطالق 
او عند �سماع خرب �سار على امل�ستوى الوطني او ن�سوب 
والنزاعات  العائلية  اخلالفات  يف  او  اثنني  بني  �سجار 
الذين  ال�سحايا  من  الكثري  خلف  ما  وهذا  الع�سائرية 
والتهور  الطائ�سة  الر�سا�سات  ب�سبب  حياتهم  خ�رشوا 
ا�سافة اىل ارتفاع معدل العنف واجلرمية وحالت القتل 
بالقرب  ال�سالح  توفر  ب�سبب  النتحار  حالت  وازدياد 
وال�رشقة  امل�سلح  ال�سطو  وازدياد  حالت  ال�سحايا،  من 
حتى ان الكثري من النا�ض فقد امنه واطمئنانه وهو ي�سري 
يف ال�سارع او مير بالقرب من �سيارات ت�سارك يف حفل 

زفاف.
وا�ستخدامه  ال�سالح  حمل  ظاهرة  ان  عريبي:   وا�ساف 
ع�سوائيا ت�سكل خطراً على املجتمع ان مل يتم حتجيمها 
وموؤ�س�سات  جهات  عدة  مابني  بالتعاون  منها  احلد  او 
ومنظمات  والرقابية  والقانونية  المنية  كالدوائر 
الندوات  وعقد  التوعية  يف  تن�سط  التي  املدين  املجتمع 
الظاهرة  ب�سلبيات  للتوعية  اجلماهريية  والتجمعات 
واكت�سابه  و�سخ�سيته  الفرد  ثقافة  على  وانعكا�ساتها 
العنف با�ساعة ال�سالم والوئام، والتوا�سل مع موؤ�س�سات 
الدولة املدنية والمنية  ومع اجلهات احلزبية واحلركات 
ال�سيا�سية ومع زعماء القبائل للحد من انت�ساره وايجاد 
لدماء  حقنا  املعنيني  قبل  من  توقع  �رشف  مواثيق 

البرياء العزل. 

حيازة السالح الشخصي.. 
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