
 
  على العك�س مما هو �سائد يف العرف االجتماعي، اذ يتقدم 
من  الكثري  ان  اليوم  والدها، جند  من  الفتاة  ال�ساب خلطبة 
االآباء قد بادروا بخطبة ال�سباب لبناتهم ا�ستنادا اىل املثل 
ي�سجع  ومما  لولدك"  تخطب  ال  قبل  لبنتك  "اأخطب  القائل 
امل�ستقيم  و�سلوكه  ال�ساب  �سرية  ح�سن  هو  ذلك  على  االإباء 
طريقة،  بهكذا  كثرية  زيجات  وحدثت  العالية،  واأخالقه 
مع  اأم  زيجات  هكذا  �ستنجح  هل  يبقى،  هنا  ال�سوؤال  لكن 
من  هم  انهم  واأهلها  الفتاة  ال�ساب  �سُيذكر  الوقت  مرور 
الزوجية اىل  اليه وارادوا قربه وبذلك تتحول احلياة  �سعوا 
"حياة حتت �سقف التهديد والتذكري" ولكن ال احد ي�ستطيع 
تف�سي  اأن  املعقول  غري  من  املقابل  ويف  ذلك  يتوقع  ان 
اإقناعهن.  يف  حماوالتنا  جتد  ومل  كهذه  اأ�رسارا  الزوجات 
االآباء  بع�س  مع  �رسيعة  احاديث  )اجلورنال(  اأجرت  لذلك 
تزويجه  ق�سة  اأ�سماء" يروي  "اأبو  لبناتهم..   خطبوا  الذين 
العودة  "كنُت يف طريق  قائال،  اختاره هو  �ساب  لبنته من 
ال�سباب  من حمافظة الب�رسة وقد جل�س جواري اثنان من 
ف�سيئًا  �سيئًا  �سّدين  الذي  احلديث  اأطراف  يتجاذبان  واأخذا 
للم�ساركة معهما فوجدُت نف�سي مع �سّبان قد منَّ اهلل تعاىل 

عليهم بح�سن اخللق واللطف وال�سفات احلميدة"..
هناك  لي�س  ان  �سعرُت  احلقيقة  "يف  اأ�سماء،  اأبو  وي�سيف 
الذي كان  ال�ساب  خ�سارة فيما لو بادرُت الأخذ رقم تلفون 
فيما  بيننا  فاأ�سبح  بذلك  قمُت  وفعاًل  االثنني،  بني  مميزاً 
بعد نوع من العالقة االخوية املتينة خا�سة واأنني تعرفُت 
"عندما  ويتابع،  ال�سيء".  نف�س  هو  وفعَل  عائلته  على 
اإن كان  بادرُت و�ساألته  ال�ساب متامًا،  لهذا  اطماأنْت نف�سي 
فما  ابنتي،  من  لتزويجه  ا�ستعداد  على  فاإنني  الزواج  يريد 
اأهله  فاحَت  ثم  ومن  ا�ستحياء  على  �سكرين  اأن  اإال  منه  كان 
احلالة  هلل"..  واحلمد  وجه  باأح�سن  الق�سية  ومتت  فرحبوا 
االأخرى حدثْت عند عائلة "اأبو حممد"، فتحدَث مرتددا بعد 
اأو�سيهم ب�رسورة اختيار  اأبنائي واأنا  "منذ طفولة  اإحلاح، 
وال�سفات  احلميدة  باالأخالق  يتحلون  الذين  االأ�سدقاء 
اأكرث للتعّرف على  اأحر�س  اأ�سبحُت  احل�سنة، وعندما كربوا 
الذي  املتّدين  ال�ساب  فيهم  كان  اإن  فاأبلغتهم  اأ�سدقائهم 
يرون اأنه اهل للثقة واالحرتام فليعرفوين به".  وي�سيف اأبو 
الذي ظهر  اأبنائي وعّرفني على �سديقه  اأحد  "بادر  حممد، 
فيما بعد انه من عائلة معروفة يف املنطقة وفيه العديد من 
اخل�سال احلميدة، مما دفعني لالجتماع به يف اأحد االأيام 
وطرح مو�سوع الزواج عليه واأن يناق�س املو�سوع مع اأهله 
اأن جاوؤوا �ساكرين وممتّنني ومتت  اإال  اواًل، فما كان منهم 

الق�سية باإذن اهلل على اح�سن وجه".
التقاليد واالأعراف

ويحلل الباحث االجتماعي منري جمال هذه امل�ساألة م�سرياً 
اإىل، "انها تقع �سمن تعاليم االإ�سالم االأ�سيلة وال �سري منها 
العك�س  حتّتم  التي  االجتماعية  البيئة  رغم  االإطالق  على 

النا�س  من  االأعظم  ال�سواد  اأن  جند  حيث  املجال،  هذا  يف 
جمال  ويوؤكد  العك�س".  ولي�س  الأبنائهم  زوجات  يختارون 
ان، "هذه احلالة جت�سيد للحر�س ال�سديد الذي يبديه بع�س 
الطويلة  خربتهم  منطلق  من  بناتهم،  م�ستقبل  على  االآباء 
يف احلياة اعتماداً على الفرا�سة واملعرفة التي اكت�سبوها". 
ويختم حديثه على اأمل، "اأن تنت�رس ثقافة االختيار املتاأين 

واملتوازن يف حال اإقدام االآباء على زواج ابنائهم او بناتهم 
بعيداً عن التاأثريات املادية او االجتماعية املتزمتة".

دور اخلربة باحلياة
االآباء  بع�س  مبادرة  جامعي،  ا�ستاذ  عبود،  حممد  ويعلل 
باحلياة  خربة  اأكرث  "الرجال  باأن  لبناتهم  ازواج  باختيار 
"قد  واقوى فرا�سة واأدق حكمًا على النا�س". ويبنّي حممد، 

يكون اختيار االم والبنت نابع من ميول وتاأثريات عاطفية 
او �سفات جمال او غنى او �سهادة وما �سابه، يف حني ان 
اختيار االب يكون يف اغلب االحيان نابع من فرا�سة رجل 
من  ي�ستطيع  مب�ستويات  احلياة  يف  خربته  تبلورت  كبري 
خاللها حتديد �سفات الرجال ومدى التزامهم اخالقيا اكرث 

من االم او البنت".

 
عن  كلمات  لنا  كانت  بغداد  تراث  �سل�سلة  يف 
من  ابتداأ  الذي  العثماين  العهد  يف  بغداد  �سقايات 
�سنة ١٥٣٤ م حتى �سنة ١٩١٧ م  يوم مل تكن يف 
وكانت  حاليا  حا�سل  هو  كما  ماء  م�ساريع  بغداد 
تكون  حيث  للماء  اال�سا�س  امل�سدر  هي  ال�سقايات 
الو�سيلة ما بني نهر دجلة م�سدر املاء وما بني اهل 
ال�سقايات يف بغداد وكانت موزعة  بغداد وتعددت 
ال�سقايات  هذه  عدد  ويختلف  بغداد  حمالت  على 
طبقا لعدد ال�سكان وطبقا لرعاية ا�سحاب العالقة 
من  الكثري  ان  حيث  ال�سقايات  هذه  يتولون  الذين 
ال�سلطة  ال�سقايات قد توالها ا�سحاب اخلري ولي�س 
واذا  بغداد  يف  العثمانية  االدارة  العثمانيةاو 
العدد  ان  جند  قد  فاننا  ال�سقايات  هذه  اىل  رجعنا 
ب�سكل  منها  �سقاية  اخلم�سني  مايقارب  اىل  ي�سل 
عام �سقايات:- جامع االزبك ومراد با�سا وجامع 
عمر  وال�سيخ  با�سا  و�رسي  والبارودية  افندي  علي 
ال�سهروردي ودكان �سناوة ونابي خاتون وخاتون 
بنت عبداهلل وجامع النعمانية وكنج عثمان وجامع 
احليدرخانة  وجامع  خاتون  ونازنده  ال�رساي 
و�سكينة العبا�سية وحاجية خاتون وعطيه خاتون 
وم�سجد  خاتون  وعادلة  واال�سفية  بگ  وخ�رس 
واأم  احليدري  اهلل  و�سبغة  �سيفني  وابي  جميل  اآل 

الكاظم وعبد الرزاق اخل�سريي وال�سيخ �رساج الدين 
اجليلي  الكرمي  عبد  وجامع  فتحي  احلاج  وجامع 
واملال حمادي واآل مدلج وا�سماعيل ال�سطي وال�سيخ 
بن  و�سالح  خاتون  وعاتكة  الگيالين  القادر  عبد 
الزند  وكامل  والغزايل  القادري  و�سلمان  حممد 
ومعروف  ال�سيف  وجامع  اخل�سريي  وزكريا 
نفي�سة  وال�ست  حممد  و�سيد  بگ  و�سوكت  الكرخي 
اما �ساقية قناة ال�سيخ عبد القادر الگيالين فاأول 
من و�سفها الرحالة  الربتغايل بيدرو ان املاء ينقل 
طرف  يف  واقع  كونه  بديعة  قناطر  فرق  من  اليه 
الرحالة  ا�سار  وقد  النخيل  ب�ساتني  عند  املدينة 
من  ماوؤه  ي�ساق  الذي  الكرد  اىل  نيبور  الدمناركي 
دجلة يف �ساقية وبلغ طول هذه القناة ما يزيد على 
ال�سنك  حملة  يف  دجلة  �ساطئ  من  تبداأ  الكيلومرت 
الگيالين  القادر  عبد  ال�سيخ  جامع  الهمية  ونظرا 
ال�سكن فقد حظيت  ومدر�سته و�سعة حملته وكثافة 
�سنة  ويف  فائقة  بعناية  و�سقايتها  القناة  هذه 
١٨٩١ قام احد االغنياء الهنود با�ستخدام االنابيب 
احلديدية لنقل املياه اىل اجلامع واملحلة اما �سقاية 
) قناة(  البارودية فقد كانت حماطة ب�سبابيك من 
نحا�س على هيئة بديعة وبعد انقطاع ماء ال�ساقية 
ا�سبحت متالأ كل يوم بوا�سطة ال�سقائني اما �سقاية 
 ١٨٣١ با�سا  داود  بغداد  وايل  ان�ساأها  فقد  ال�سيف 
من  قريبا  الكرخ  ومكانها  ال�سيف   جامع  عند  م  

مائها  من  وي�رسب  النا�س  منها  لي�ستقي  التقاعد  
ال�سيخ  ال�سبيل واندثرت �سنة ١٩٦٦ و�سقاية  ابناء 
يف  ومقربته  قربه  عند  وموقعها  الكرخي  معروف 
خاتون  حاجبه  و�سقاية  امل�سهورة  الكرخ  مقربة 
كانت تقع يف م�سجد هذه ال�ساحلة يف حملة امام 

طه بر�سافة بغداد
حملة  يف   ١٩١٢ �سنة  احليدري  �سامل  و�سقاية 
الن�سة يف االعظمية حيث �سيد  م�سجدا على ار�س 
و�سقاية  طابقني  ذات  �سقاية  بها  واحلق  ا�سرتاها 
خلف  حممد  احلاج  جا�سم  �سيدها  احلجية  جا�سم 
عن  ورثها  التي  احلديقة  يف  �سنّة١٩٠٤  احلجية 
على  العثماين  العهد  زمن  االرزاق  متعهد  والده 
االعظم  االمام  جامع  اىل  املوؤدي  العام  الطريق 
وكان يف اجلهة املقابلة م�سلى حيث كان عابرو 
املاء  تنقل  قناة  هنالك  وكانت  يتو�سوؤون  ال�سبيل 
اليها من �ساطئ دجلة وكانت هنالك �سقاية عطية 
الب  بات�سال  م   ١٨٨٥ اغا  حممود  بنت  خاتون 
عليها  ووقفت  بغداد  ر�سافة  يف  العاقويل  جامع 
النظارة  وجعلت  با�سا  ح�سن  جديد  حملة  يف  دارا 
عليها للعالمة ال�سيد نعمان االلو�سي و�سقاية دكان 
احليدرخانة  اال�سم بني  بهذا  تقع يف حملة  �سناوة 
�سماال  وال�سابونچيه  �رسقا  والقاراغول  جنوبا 
ان�ساأها  االزبك  جامع  �سقاية  اما  غربا  وامليدان 
تطل  وكانت  با�سا  داود  بغداد  وايل  جددها  او 

 واحد من ا�سهر كتاب الق�سة العراقية يف خم�سينيات و�ستينيات القرن 
الواجبة ملن ا�سدر اكرث من  النقدية  املا�سي  لكنه مل يتمتع بالعناية 
ع�رسين جمموعة  ق�س�سية وم�رسحية وذلك لعدم اهتمامه اال بالر�سالة 
االجتماعية الدب الق�سة دون  ا�ستغراق يف تفا�سيل ال�سنعة الفنية.يف 
عام 1948 ن�رس ق�سته االوىل )ماكو جارة(  يف جريدة )�سوت االحرار( 
جمموعته  ا�سدر   1952 عام  ويف  رزوق(  �سربي  )ادمون  ا�سم  حتت 
الق�س�سية االوىل )ح�ساد الدموع( ومنذ ذلك احلني �سار تقليداً لديه ان 
ين�رس جمموعة او جمموعتني يف العام الواحد ثم انقطع عن الن�رس عام 

.1967 1963 مدة اربع �سنوات وا�ستاأنف الن�رس �سنة 
االعالنات  من  بع�سها(  )او  الطبع  نفقات  يغطي  �سربي  ادمون  وكان 
لكن  الكتاب  معظم  يتبعه  مل  تقليد  وهو  كتبه-  داخل  ين�رسها  التي 
النا�س.   اىل  ق�س�سه  اي�سال  اال�سا�س  هدفه  وكان  عمليًا  كان  )ادمون( 
ولد ادمون ببغداد عام 1927 وتويف يف حادث �سيارة يف الطريق بني 
ا�ساتذته يف االعدادية  احد  1975، كان  اذار   28 املو�سل- بغداد يف 
وادمون  املعروف،  اللبناين  واملرتجم  الكاتب  بعلبكي  منري  املركزية 
من ا�رسة بعيدة عن هموم االدب اال منه ومن ابن عمه الدكتور رزوق 
ا�ستاذ جامعي و�ساعر وناقد وكان �سقيقه االكرب اول  فرج رزوق وهو 
لكنه  باالخرين  االختالط  قليل  وكان  جربان  اعمال  لقراءة  دفعه  من 
كرمي-  فوزي  –ح�سب  وتعرف  الهاتف  وا�رسة  جعفر  باخلليلي  التقى 
والفنان  احليدري  وبلند  النا�رسي  ر�سيد  القادر  عبد  ال�ساعرين  على 
خالد الرحال والناقد املحامي حممود العبطة، وكان ذلك عام 1943.  
ا�ستطاع ادمون �سربي ان يقيم عالقة طيبة مع امل�ست�رسقني منذ عام 
الرو�سية  اىل  ح�سيبة(  )ال�ست  م�رسحيته  )عثمانون(  له  فرتجم   1960
ادمون  باعمال  بالتعريف  الهنغاري  جرمانو�س  الكرمي  عبد  وقام 
العراق  يف  الثقافيني  بامللحقني  يت�سل  القا�س  هذا  واخذ  بالده،  يف 
يتلقى  وكان  بالدهم  جامعات  اىل  لرت�سل  كتبه  من  مناذج  ويعطيهم 
ر�سائل كثرية من بلجيكا وا�سبانيا وباكو وطا�سقند وبخار�ست، ويقول 
كرمي  وفوزي  املطلبي  مالك  معه  اجراها  مقابلة  يف  نف�سه  عن  ادمون 

ن�رست يف جملة الف باء يف متوز �سنة 1973: 
لقد و�سلت كتبي اىل كل مكان يف العامل.

مرونة  فيه  ق�سم  بع�سها، هناك  تختلف عن  لكنها  واقعية  نتاجاتي   *
واملعار�سة  الثورية  مرحلة  اىل  ا�سل  ان  اىل  �سدة  اكرث  وق�سم  وطرافة 
الر�سالة  هم  ان  الورود-  دقيق  كان  ان  الكالم-  هذا  من  )والوا�سح 
ال�سيا�سي اكرث من هم ر�سالة االدب او اأدبية االدب وان هناك نوعا من 
ال�سعف يف التعبري عن التطور اخلا�س بادب الق�سة( * تخ�سع الكتابة 
النقدية يف العراق للموؤثرات ال�سخ�سية وال�سداقة و)انا( يف عزلة نقدية 
و�سائل  املك  ول�ست  اجتماعيًا  ول�ست  االدباء  مع  االختالط  قليل  الين 
من  االن  واملوؤلفون  النقاد  بها،  يتعامل  ال  قدمية  عملة  انا  �سخ�سية.. 

جيل واحد وهم يتفاهمون اأما انا فقد اندثرت. 

في سابقة جديدة.. آباء يسيرون على خطى المثل :" أخطب لبنتك قبل ما تخطب البنك"
بغداد ـ متابعة

بغداد ـ طارق حرب 

اجلمهوري  رئي�س  نائب  موقف  مفاجاأ  يكن  مل 
الأخ  ا�ستفتاء  مو�سوع  من  النجيفي  اأ�سامة 
كردية  دولة  لقيام  يدعو  الذي  البارزاين،  م�سعود 
بغداد  طالب  عندما  وحقوقيا  مهذبا  موقفه  ،فجاء 
بعدها  اتبعه  ،ثم  الكردية  الرغبة  اىل  بال�ستماع 
،موؤكدا  الأول  من  اغرب  اخر  بت�سريح  بيومني 
ان ال�سنة ل �سان لهم فيمن يريد قتال الكراد،كانه 
يق�سد ان العراق بات ثالث اإقليم الكردي وال�سني 

وال�سيعي.
هو  يتحدث  مكون  اأي  عن  اعرف  ل  واحلقيقة 
واخوه وهم من هربوا تاركني كل �سي الخيولهم 
التي او�سوا بها عنا�سر داع�س بها خريا ،تاركني 
والت�سرد  الغت�ساب  مواجهة  يف  ال�سنة  اأبناء 

والقتل على ايدي ثلة من احلفاة .
الغريب ان هذا النجيفي وهو قوجمي عروبي حد 
القائد  اأيام  الزيتوين  يرتدي  كان  عندما  النخاع 
 ،2003 عام  ال�سيا�سي  التغيري  بعد  ال�سرورة، 
تربطه  بالأتراك  بارا  ون�سيبا  �سرك�سي  تركي  ثم 
اخلالفة  اأبناء  مع  ن�سب  و�سلة  مع  وثيقة  عالقات 
خم�س�سات  على  يح�سل  وهو  ذلك  كل  العثمانية، 
مهولة من منا�سبه يف احلكومة العراقية الطائفية 

جدا والتي تهم�س اأبناء ال�سنة من على �ساكلته.
من يعرف ال النجيفي يعلم جيدا انهم جتار حروب 
اأزمات كما ولعهم باخليول و�سباقاتها  و�سما�سرة 
يقامرون  فهم  ولذا  باخلارج،  او  هنا  ومراهناتها 
ويتحينون  جلدتهم  باأبناء  حتى  �سيء  بكل 
يف  كما  الطائفية،  النعرات  واثارة  للفتنة  الفر�س 
مل  والتي  ال�سيت  �سيئة  العت�سام  �ساحات  ازمة 
الإرهاب واخلوف  �سوى  ال�سنة  اأبناء  على  جتلب 

والدمار.
لي�س من امل�ستغرب ت�سريحات النجيفي هذا لكن 
وهو  الطائفية  لعبته  يف  م�ستمر  انه  امل�ستغرب 
من  طائلة  اأموال  عنه  يتقا�سى  من�سبا  ي�سغل 

حكومة بغداد ،بينما ولئه للخارج.
واجزم ان غدا �سيكتب التاريخ ان ال النجيفي هم 
الدواع�س  وهزموا  والعر�س  الأر�س  حرروا  من 
،لبل  النجيفي  حر�س  بوا�سطة  انقرة  فنادق  من 
اىل  احلدباء  ماعادت  ،فلولهم  عليهم  �سيرت�سون 

اأهلها وامل�سقود هنا لي�س العراقيني بل التراك.!

مبدعون
من العراق من ذاكرة بغداد التراثية.. سقايات بغداد في العهد العثماني

أدمون صبري

الناصر النجيفي" رض"

بقلم / سعد الكعبي

أقالم حرة

اإىل ال�سيد وزير الزراعة املحرتم وال�سيد املدير العام لدائرة 
جواد  علي  اخلبري  عبد  املواطن  اين  الزراعية  االأرا�سي 
اليا�رسي من �سكنة منطقة قلعة �سكر ،رفعت �سكاوى امام 
�سيادتكم - على مدى 6 �سنوات اخرها يف 8-6-2016 
- على وزارة الزراعة – دائرة االرا�سي الزراعية م/ق�سم 
الب�ساتني و�سعبتها الزراعية ،ملا ت�سعه امامي من عراقيل 
تنفيذ  دون  للحيلولة   ، ومعوقات  ذرائع  من  ت�سنعه  وما 
اربعينيات  منذ  )القائم  بب�ستاين  الت�رسف  حق  ت�سجيل   ،
القرن املا�سي( ح�سب القوانني النافدة يف وزارة الزراعة 
اىل  ا�ستنادا   ،  15-2-1976 153يف  للقرار  وفقا   ،
العامة  االمانة  فاأحالتها   1970 ل�سنة   117 القانون 
ملجل�س الوزراء اىل املفت�س العام يف وزارة الزراعة ، الذي 
اىل  اللجنة  عن  ورد  ما  لكن   ، �سكل جلنة حتري وحتقيق 
االمانة العامة ملجل�س الوزراء يتوافق ويتطابق 100% 
على ما يديه ق�سم الب�ساتني و�سعبتها الزراعية... م�سادقة 
ا�سمه... ذكر  دون  العام  املفت�س  ال�سيد  معاون  بتوقيع 
فقدمت اعرتا�سا امام �سيادتكم االربعة ( على اللجنة يف 
منتحلة،  اللجنة  هذه  ان  ادركت  اجلاري...لكنني   1-11
املفت�س  ال�سيد  مكتب  نفي  بدليل  احلقيقية  اللجنة  �سبقت 
حم�سومة  االمور  ان  اعلمني  بل  عنها   ورد   ملا  العام 
وفقا  االدارية  الدائرة  مبراجعة  واو�ساين   ، ل�ساحلي 
5573يف13-10-2007،  املرقم   ) )املفت�سية  لكتاب 
 2-11-2016 االدارية يف  ،فتابعت  للتو�سيات  تنفيذا 
حوله  ما  ،ففت�س  م�سطفى  ابو  خليل  ال�سيد  مكتب  حتى 
،ونفى وجود الكتاب امل�سار اليه... ثم ا�سطر اىل مراجعة 
ثم  ال�سفحات،  من  بعدد  الكتاب  و�سحب  ثانية  حا�سبة 
فانتظرت  مرارا  باأوراق م�ساعفة  الغرفة  ا�ستن�سخ خارج 
يف15-11  راجعته  ثم  نتيجة  بدون  الدوام  اخر  اىل 
اجلاري، فقال: ا�سدرته اىل زراعة ذي قار ،ورف�س قطعا 
املفت�س  ،فواجهت مكتب   ... الكتاب  وتاريخ  رقم  اعطائي 
العام مبا ح�سل ... وبعد 10 ايام الحقة راجعت زراعة ذي 
قار ، فلم اجد من جديد ،�سوى ا�رسار ق�سم الب�ساتني على 
تقدمي معامالت امل�سمولني بحق الت�رسف ب�سكل جماعي 
ت�رسيعي  )ال  �سخ�سي  اجتهاد  هو  اال�رسار  هذا  ان  ،ومع 
الوقت  على  مراهنة  باطنه  لكن  حق  ظاهره  والمنطقي( 
الطويل ... ان ما حتدثه اللجنة املنتحلة من تظليل تخطى 
اخلطوط احلمراء اىل االمانة العامة ملجل�س الوزراء) التي 
يتطلع اليها املظلمون ب�سكاواهم(... اترك ما يحدث امام 
الوقت  ويف  ووطنهم...  �سعبهم  على  والغيارى  ال�رسفاء 
ذاته اكرر الرجاء اىل ال�سيد وزير الزراعة املحرتم وال�سيد 
املدير العام لدائرة االرا�سي الزراعية املحرتم واذكِرهما 
من باب م�سوؤوليتهم ) كلكم راع وكل م�سوؤول عن رعيته ( 
فيما يخ�س االخرين وال�سالح العام ...فكفى ان م.زراعة 
ذي قار ا�سدرت املعاملة اجلاهزة ،ح�سب ما هو مطلوب 
واعادتها  ادناه،  املرفقة  بكتبها  طيا  الثالثة  للمرة 
الب�ساتني للمرة الثالثة اىل م.زراعة ذي قار بذرائع واهية 
حق  ت�سجيل  على  بامل�سادقة  �سيادتكم  تدخل  اأرجو   ...

الت�رسف بب�ستاين وفقا ملعاملتي اجلاهزة.

األرض من حقي فمن يستردها لي؟

المواطن و المسؤول

9 جدار الجورنال Thu. 12 Oct. 2017 issue no 437
الخميس 12 تشرين االول 2017 العدد 437


