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موضـوع اجلثث مجـهولة الـهوية الـتي  دفنهـا واصبحت حـديث واهتمـام العالم
ـسـؤولـيـة االولى واالسـاسـيـة في كـله اال احلـكـومـة الـعـراقـيـة الـتي تـقع عـلـيـهـا ا
احلفاظ عـلى حياة مـواطنيهـا وكل من يحيـا على اراضيهـا من غير مواطـنيها اذا
كان وجـوده ضمن القـانون واالتفـاقيات الـدولية عـليهـا واجب احترام آدمـية هذا
االنسـان حياً كان ام ميتاً الن كل الشرائع السماوية والقوان االرضية احترمت
وصانت حـياة االنسان واعتبرته بـناء الله وملعون من هـدمه وما ان تنتهي حياته
(وفـاة او قتال او ألي سبب كان) فان اهم واجب واكـرام له هو االسراع بدفنه ما
لم تكن هـناك اسباب او ظروف شرعية او قانونية تمنع دفنه. ومن الغريب ان يتم
الـتـصريح عن هـذه اجلـثث (الـتي يـقال انـهـا مجـهـولـة) من قبل مـنـظـمة خـيـرية او
ـدني ويـتم وصفـهـا انهـا نتـيجـة نـزاعات عـشائـرية او احـدى مـنظـمات اجملـتمع ا
اسبـاب اخـرى مع حـقيـقـة محـزنـة  انـها كـانت مـنذ  4اربع سـنـوات في ثالجات
الـطب الـعدلي فـي ح ان ذلك هـو من مـهمـة احلـكومـة (الـسلـطـة التـنفـيـذية) في
الدفن وواجب الـقضاء واالدعاء الـعام (السلـطة القضـائية) في التـحقيق في هذا
وضـوع الذي انـتـهك كـرامة وآدمـية االنـسـان الذي أول مـا نص عـليـه الدسـتور ا
الـعـراقي في ديـبـاجـته (ولـقـد كـرمـنـا بـني آدم[1). اجلـثث اذا كـانت مـجـهـولـة او
معلـومة الهويـة فهي لناس انـتهت حياتهم واصـبحوا في ذمة الـله واي تفسير او
كن قـبوله لـهذا التـأخير في الـكشف عن تـفاصيـل ووقائع العـثور على تبـرير ال 
ُـخبر جثـثهم سواء مـن حيث مكـان وتاريخ الـعثـور علـيها واجلـهة او الـشخص ا
عنها والتقرير الطبي العدلي االولي الوصاف وتفاصيل اجلثة ووجوب ان يكون
تـضمنة على كونة من 4 اربع صـفحات وا لكل مـنها استـمارة التشريح الـطبي ا
علـومات واالسئلـة التي تنتـهي باسباب الـوفاة الواجب بـيانها اذا كان مجمـوعة ا
ــكــنـا او اخــذ جـزء مـن احـشــاء او اجـزاء اجلــثــة وارسـالــهـا الـى اخملـتــبـرات
ا يـعتبر اخملتصـة لبيـان السبب العـلمي للـوفاة وبعدهـا اصدار شهـادة الوفاة و
ـهم بدال من من اساسـيات واصـول التـحقـيق اجلـنائي في الـعراق والـعالم. من ا
الدخـول في نقاشات طويلـة واستنتاجـات واتهامات ان يتم الـتركيز على اجلانب
القـانوني ومسائلة احلكومة االحتادية وحكومة بابل احمللية او اي جهة كانت: هل
ـنصوص عـليـها في الـقوانـ العـراقية  اتبـاع االجراءات واالحكـام القـانونـية ا
ـعـدل  وقانـون الطب وخـاصة قـانـون الصـحة الـعـامة رقم (89) لـسـنة 1981 ا
الـعدلي رقم (37) لـسنة 2013 وهل  االسـتفـادة ونحن في االلـفيـة الثانـية من
إمـكـانات الـطب العـدلي (كتـحـليل احلـمض النـووي والبـصـمات والـشعـر) وتنـظيم
ـفـقـودين واخملـتـطـفـ قـاعـدة بـيـانــات مـتـاحـة لـلـجـمـيع بـحـيث يـسـتــطـيع اهـالي ا
غـيبـ الوصـول اليـها لغـرض التـعرف عـلى من فـقدوه ألي سبـب كان?. مـنظر وا
اجلـثث الـتي تـعـددت أسبـاب وطـريـقة مـوتـهـا لكـنـهـا الـتقت في
نـقــطـة واحــدة وهي انه لم جتــد احــتـرامــا لـهــا حـتى بــعـد
موتـهـا ولم تمـنح حـتى فـرصة في أن تـمـرّ علـيـها عـيـنا
ـكن ان يـتعـرف إليـها وهي قـضيـة تسـتحق شخص 
ــــتــــلك ذرة مـن الــــعـــدل ان يــــدافع عــــنــــهــــا كل من 

واالنصاف واالنسانية.
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يـسـر (وزارة الـنـفط/ شـركـة نـفط الـشـمـال) بـدعـوة اجملـهـزين الـراغـبـ
باالشتراك لـتقد عطاءاتهم لتجهيز (شفل مدولب موديل ٢٠١٨/ ٢٠١٩
ــنــشـأ (يــابــانـي/ فـرنــسـي/ ســويـدي/ امــريــكي/ فــمــا فــوق) عـدد/ 1ا
ـدرجـة في الوثـيقـة وحسب واصـفات الـفنـية ا برازيـلي/ كـوري) وفق ا

الشروط االتية:
نـاقـصة من (شـركة نـفط الشـمال/ ١- يـتم طـلب احلصـول على وثـائق ا
فـوض او اخملـولون الـرسمـي ـدراء ا قـسم الـعقـود/ عرفـة) من قبل ا
ـوجب وكـالــة صـادرة من دائــرة كـاتب الـعــدل او تـخــويل مـصـدق من

.(CD) السفارة العراقية للشركات١٤ االجنبية على شكل قرص
نـاقصة (١٥٠٫٠٠٠) مـائة وخـمسـون الف دينار ٢- سـعر شراء وثـيقـة ا

غير قابل للرد.
٣- تقـدم العطاءات من قـبل الشركات الـتخصصـية والتجـارة العامة من

ذوات اخلبرة.
ـناقـصـة تـقد صـورة مـلـونة من ـشـترك عـنـد شـراء وثيـقـة ا ٤- عـلى ا
شـهـادة الـتـأسيـس للـشـركـات الـعـراقـيـة او هويـة غـرفـة الـتـجـارة نـافذة
شـاركة تقد شـهادة تأسيس وبالـنسبـة للشركـات االجنبـية الراغبـة با
الشـركة وكـتـاب تأيـيـد تسـجيـل الشـركة لـدى دائـرة تسـجـيل الشـركات/

وزارة التجارة.
ـنـاقـصـات من الـهـيـئـة ـمـانـعـة بـاالشـتـراك في ا ٥- تـقـد كـتـاب عـدم ا

العامة للضرائب معنون الى شركة نفط الشمال (النسخة االصلية).
٦- تقد كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للشركات العراقية.

ـصـادق علـيـهـا من قبل ٧- تـقـد احلـسابـات اخلـتـاميـة الخـر سـنتـ ا
مـحـاسب قانـوني وبـالـنسـبـة لشـركـات القـطـاع العـام تـقد احلـسـابات

الية االحتادي. اخلتامية الخر سنت مصدقة من قبل ديوان الرقابة ا
شاركة والبالغة (٥٫٠٠٠٫٠٠٠) ٨- تقد تأمينات اولية لضمان جدية ا
خـمـســة ماليـ ديـنــار عـلى شـكل صك مــصـدق او سـفـتــجـة او خـطـاب
ضمـان (يتضمن االسم والعـنوان الوظيفي لـلمخول بـالتوقيع وتدوين
مبلغ اخلطاب رقما وكتابة وذكر تاريخ النفاذية وشروطها والغرض من
عـتمدة صـارف ا ـناقـصة) صـادرين من ا اصدارهـا مع ذكر اسم ورقم ا
دة (٢٨) ثمانـية وعشرون يـوما بعد ركزي الـعراقي نافـذة  لدى الـبنك ا

ـصارف (حتت التصفية انتـهاء فترة نفاذيـة العطاء قابلة لـلتمديد عدا ا
زيد من ركـزي العـراقي) و واشراف ووصـايا وتأهـيل ومتـابعـة البـنك ا
ـركزي ـعلـومـات مراجـعـة الـبريـد االلـكـتروني  (cbi@cbi.iq)الـبـنك ا ا

العراقي دائرة مراقبة الصيرفة.
٩- الكـلفة التخـمينية للـمناقصة هي: (٢٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠) مـائتان وخمسة

وخمسون مليون دينار عراقي.
دة (٩٠) تـسعـون يومـا اعتـبارا من قـدمة نـافـذة  ١٠- تكـونالـعطـاءات ا

ناقصة قابلة للتمديد. تاريخ غلق ا
ناقصة (٩٠) تسعون يوما. ١١- مدة تنفيذ ا

١٢-  يـدخل الـعـقـد حـيـز الـتـنـفـيــذ اعـتـبـارا من تـاريخ مـصـادقـة الـقـسم
القانوني على العقد.

شـارك ـؤتمـر الفـني اخلاص بـاالجابـة عن استـفسـارات ا ١٣- يعـقد ا
ناقصة في تمام الساعة (١٢:٠٠) الثانية عشر ظهرا من يوم اخلاصة با

وافق ٥ / ٩ / ٢٠١٩ في قاعة السينما. اخلميس ا
ناقـصة في تمام الـساعة (١٢:٠٠) الـثانية عـشر ظهرا ١٤- تاريخ غـلق ا

وافق: ٦ / ١٠ / ٢٠١٩. من يوم االحد ا
١٥- اذا صـادف يـوم الغـلق عـطـلـة رسمـيـة فـيـكون يـوم الـدوام الـرسمي

ناقصة. الذي يليه هو تاريخ غلق ا
١٦- تـودع الـعـطـاءات في صـنـدوق رقم (٢) اخلـاص بـالـتـجـهـيز احملـلي
الكائن في استـعالمات دوائر منطقة عرفة كركوك وقبل (١٢:٠٠) الساعة

ناقصة. الثانية عشرة من ظهر يوم غلق ا
كن استالم الـعطاءات ١٧- ال يسـمح بتقـد العطـاءات االلكـترونيـة و
ـسـجل على ان يـؤمن وصـولـها قـبل مـوعـد الغـلق وسـيتم عبـر الـبريـد ا

رفض العطاءات التي ترد بعد موعد الغلق.
١٨- تـفتح العطاءات بعـد تاريخ الغلق مباشرة وبـشكل علني وبحضور

. شارك اجملهزين ا
١٩-  الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ا تتـطلبـها الـوثيقـة القيـاسية ٢٠- في حالـة عدم التـزام مقدم الـعطـاء 
بكافة اقسامها وبنودها سيتم استبعاد عطاءه.

ناقـصة وقبل االحـالة وحسب مقـتضيات ٢١- للـشركة احلق في الـغاء ا
ـطالـبة باي تـعويض جراء ذلك صـلحـة العامـة وال يحق للـمنـاقص ا ا

ناقصة. ويعاد ثمن وصل شراء وثائق ا
ـواد اجملـهـزة يتم قـبـولـها واسـتالمـها نـهـائـيا بـعـد اجراء ٢٢- جـميع ا

طابقة الفنية. الكشف والفحص وا
واد اجملـهزة يتوجب رفعها وسحبها واستبدالها ٢٣- في حالة رفض ا
ــواد غـيــر مـطــابـقـة خالل (١٥) يـومــا اعـتـبــارا من تـاريـخ تـبـيــلغ بـان ا

طلوبة. للمواصفات ا
ــواد اجملــهــزة خــالــيــة من اي تــلــوث اشــعــاعي ٢٤- يــجب ان تــكــون ا

وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية.
ناقصة اجور النشر واالعالن. ٢٥- تتحمل الشركة احملالة اليها ا
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نـاقصـة احلـضور الى مـقـر الشـركة الـكـائن في منـطقـة الـشعـبيـة / مـحافـظة فـعلى الـراغـب بـاالشتـراك بـا
ؤشر ازائها وغير قابلة للرد علماً بأن تاريخ الغلق بلغ ا ناقصة وحسب ا البصرة للحصول على شروط ا
وافق ايـلول ٢٠١٩ وفي حالة مـصادفة يوم الـغلق عطلـة رسمية يـستمر السـاعة الثانـية عشر ظـهر يوم ٩ ا
درجة نـاقصة وفقاً لـلشروط ا االعالن الى ما بـعد العطلـة ويعتبر الـيوم الذي يلي الـعطلة آخر يـوم لغلق ا

ادناه : 
١- تقـد كافـة مستـمسكـات الشـركة ( شهـادة تأسيس  –عقـد تأسيس الـشركة مع مـحضر االجـتماع االول
الـية للشركة) مصادقـة من قبل اجلهات اخملتصة ذات العالقة وفي ماثلة والكفاءة ا التأسيسي واالعمـال ا

ذكورة سوف يهمل العرض وال تتحمل شركتنا أي مسؤولية بذلك. ستمسكات ا حالة عدم توفر أي من ا
٢- يجب علـى الشركات االجنـبية ان حتصل عـلى اجازة تسجـيل من وزارة التجارة الـعراقية لـلمشاركة في

الطلبيات اخلارجية. 
قاولة بـقانون التقاعد تعاقـدة مع الشركات ا ٣- شمول العـمال العراقي العـامل لدى الشركات األمـنية ا

ترتبة عن عدم التطبيق .  والضمان االجتماعي والزام تلك الشركات بذلك وتتحمل التبعات القانونية ا
٤- حتـديد مـدة نـفاذيـة الـعطـاء بفـتـرة التقل عن ( (120يـوماً من تـاريخ الـغلق عـلى ان يـكون مـبـلغ العـطاء

بلغ االجمالي للعطاء رقماً وكتابة. قدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي وا التجاري ا

ـقـدمـة من الـشـركـات بـالـنـسـبة ٥- تـقـد بـطـاقـة الـسالمـة الـكـيـمـيـاوية ( (MSDSمع الـعـروض الـفـنـيـة ا
علنة. للطلبيات الكيمياوية ا

٦- تقد تأميـنات اولية (صك مصدق او خـطاب ضمان او سفتجـة) والمر شركتنا ويـتضمن االشارة فيها
ـنـاقــصـة عـلى ان ال تـقل مــدة نـفـاذيـته عن ( (28يــومـاً من تـاريخ نـفــاذ الـعـطـاء عن طـريق الـى رقم واسم ا
بـلغ قدره ( $(23,200ثالثة وعـشـرين الف ومائـتا ركـزي العـراقي و مـصرف عـراقي معـتمـد لـدى البـنك ا

دوالر امريكي فقط.
٧- مبلغ التخم للمناقصة كما مؤشر إزائها اعاله .

ـــكــــنـــكـم زيـــارة مــــوقع الـــشــــركـــة :- ٨- لالطـالع عـــلـى تـــفــــاصـــيـل الـــطــــلـــبــــيـــة والــــشـــروط االخــــرى 
WWW.SRC.GOV.IQ 

con- -: ـــكــنــكم مـــراســلـــة شــركــتـــنــا وعــلـى الــعــنـــوان الــتــالي ٩- لالســتـــفــســـار عن اي مــعــلـــومــات 
tracts@src.gov.iq

١٠- يكـون مكان ايداع العـطاءات التجـارية والفنيـة والوثيقـة القياسيـة لدى جلنة اسـتالم وفتح العطاءات
اخلارجية في مقر الشركة وبظروف مغلقة ومختومة.

الـية: على مقدم العـطاء ان يقدم أدلة موثـقة تثبت قدرته على طـلوبة: (أ) القدرة ا ١١- متطلـبات التاهيل ا
تطلبات اآلتيـة:١- احلسابات اخلتامـية معدل ربح آلخر سنتـ متتالية مـصادقة ومدققة من قبل القيام بـا
محـاسب قانونـي معتـمد. ٢- معـدل ايراد سنـوي يعادل (٥٧٨٫٠٠٠) خمـسمائـة وثمان وسـبعون الف دوالر
امـريكي للـسنوات اخلمس الـسابقـة. ٣- سيولـة نقديـة تعادل (٥٧٨٫٠٠٠) خـمسمـائة وثمـان وسبعون الف

دوالر . (ب) اخلبرة والقدرة الفنية: 
ــنـتـجـات الـوزارات ـصـنـعــة كـمـنـافـس مع الـشـركـات اخلــاصـة ويـكـون  ١٢- تـدخل الـوزارات االحتــاديـة ا
ضافة البالغة ٢٠% ستوردة عند حتـقق القيمة ا االحتادية افضلية بالسعـر ال تزيد عن ١٠% عن مثيالتها ا
ـعد من قـبل وزارة الـتخـطيط ـواصفـة والـنوعـية وحـسب الـدليل الـسـنوي ا صـنعـة مع مـراعاة ا للـمـواد ا

صنعة. اخلاص بالشركات العامة ا
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها. ١٣- يجب على مقدمي العطاءات االلتزام 
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اثـار االمر الديواني لرئيس مجلس الوزراء ذي الرقم 47 والصادر بتأريخ 7 آب
تـضمن استحداث مكاتب وتعي ثالثة وعشرين مفتشا عاما في عدة 2019 وا
هـيـئـات ووزارات وجـهـات حـكـومـيـة الـكـثـيـر من الـنـقـاش والسـجـال فـي األوساط
السيـاسية واإلعالميـة وب السلـطة التنـفيذية والـسلطة الـتشريعيـة خصوصا مع
ـفتشـ العـمومـ في كافة بـدأ على الـغاء مـكاتب ا تصـويت االخيرة مـن حيث ا
ــاذا انــدفـعـت الـســلــطـة ـاضـي. فـمــا الــذي جـرى? و الــوزارات في شــهــر آذار ا
ـان? ومـا السـبب وراء اصـدار االمر التـنفـيـذية الـى هذا االمـر دون مـشاورة الـبر
ان وقـبل عـطلـة عيـد األضحى الـديوانـي مع بدايـة عطـلة الـفـصل التـشريـعي لـلبـر
ان لـلتصويت اذا لم تـعلن قبل هذا الـوقت او تعرض عـلى البر الطويـلة نسـبيا? و
عليـها كما يقتـضي العرف والقانون والدسـتور?. أسئلة كثـيرة وعالمات استفهام
عـديـدة لـيـس بـشـأن فـحـوى االمـر الـديـواني فــقط او االسـمـاء الـتي وردت فـيه بل
ان في الـرقابـة علـيهـا. واذا كان بـشأن صـالحيـات السـلطـة التـنفـيذيـة ودور البـر
ـفتـشـ ومـجـالس احملـافـظـات واألقـضـيـة والـنـواحي من مـخـلـفـات حـقـبة نـظـام ا
االحتالل  فـإنها من النظم احلديثة في إدارة الدولـة لكنها عانت في العراق سوء
اخـتـيـار االشـخـاص اوال; ومـحـاصـصـة االحـزاب ثـانـيـا; والـفـسـاد ثالـثـا... لـذلك
اصبـحت عبـئا عـلى الدولـة واإلدارة نتـيجـة اخللل في الـتطـبيق  وعـلى الرغم من
اني نحو معاجلته من خالل الـتصويت مبدئيا تشـخيص هذا اخللل والتوجه البـر
ـفتـشـ وتقـلـيص اعـضاء مـجـالس احملافـظـات اال ان رئيس عـلى الـغاء مـكـاتب ا
مـجـلس الــوزراء فـاجـأ اجلـمـيع بــاألمـر الـديـواني االخــيـر في حتـد واضح لـقـرار
فـترض ب رن ا بدأ الـفصل ب الـسلطـات والتعـاون ا ان وجتاوز فـاضح  البـر
اني الذي كـان يستوجب السلـطة التـنفيـذية والسلـطة التـشريعـية في النـظام البـر
ـان قـبل اصدار اوامـر الـتـعـي او ـهـدي مـشاورة الـبـر من الـدكـتـور عادل عـبـد ا
; عـليـه للـتـصـويت او عـلى االقل اختـيـار الـتـوقيت عـيـنـ عـرض قـائمـة االسـمـاء ا
وضوع احلساس. فمـا الذي يرمي اليه رئيس مجلس مجلس ثل هذا ا نـاسب  ا
الوزراء من وراء هـذا القرار  هل يـريد ان يشخص اخلـلل في حكومته ويـراقبها
ان هو بـنفـسه فيـكون احلـكم واحلاكم  ام هي مـحاولـة لسـحب البـساط من الـبر
وجتريـده من اهم واجـبـاته وهـو آليـة الـرقـابة عـلى األداء احلـكـومي ?... ال نـعرف
ـهـدي بـهـذا الـقـرار هل عـلى كـفـاءة االشـخـاص عـلى مـاذا راهن الـدكـتـور عـبــد ا
هنـية ام على رؤيـة جديدة في االدارة عـين والـذين ال نعرف خـلفيـات اغلبـهم ا ا
التـنفيـذية رسمـها هو بـنفسه مـنفردا ام علـى مشاورة االحزاب
ـنـصب الـرئاسـة?... وفي كـل األحوال الـتي رشـحـته فـقط 
اذا خرج االمر عن اإلطار االداري فانه سيكون محاولة
ا ال ان وهـذا  لالستـئثـار بـالسـلطـة علـى حسـاب البـر
ـانيـة في العراق مـثلـما ال نـتمنى نتـمناه لـلتـجربة الـبر
ـرن ب الـسلـطات الـصراع ان يكـون بديـل التـعاون ا

الشرس.  
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ما من أمـة في العالم إالّ ومرت عـبر تاريخـها بنكـبات وانتكـاسات وما من شعبٍ
ا بـاخلـجل من احـداث مرت إالّ وقد شـعـر في حلـظات مـن حيـاته بـاخلـذالن ور
به إالّ أن ثمـة شعـوباً عـظيـمـة تصـفح وتتـغاضى فـتـضع أخطـاءها وراءهـا وليس
أمامهـا بعـد أن تتخـذ من عثراتـها دروساً. اال الـعظيـمة ال تنـكل بتاريـخها بل
تعثرين من ضيئة فيه كلما كان الظالم دامساً وتأخذ بيد ا تبحث عـن العتبات ا
أبـنائـهـا تمـامـاً كمـا تأخـذ األم احلـنون بـيد أي من ابـنـائهـا اذا ما تـعـثرت خـطاه.
أذكر في مـحاضرة استمعت اليها في طوكيو قبل نحو ثالث عاماً القاها باحث
ـية الـثانـية متـخصص في الـشأن الـيابـاني قال فـيهـا إنه في أعقـاب احلرب الـعا
ـة القاسيـة التي منيت بـها اليابان والـصدمة واإلهانـة اللت تـعرض لهما والهز
اجملتـمع الياباني صدر كتـاب في طوكيو حتت عنوان “الـكتاب االسود ”على ما
اذكـر دوّنَ فـيه كاتـبه وكـان عـلى ما يـبـدو يـابانـيـاً مثـقـفاً كـل ما كـان يـعرفه عن
االنتـكاسات التي مرت بها بالده واالهانات التي تعرضت لها واحملطات السود
مـارسـات اخملـجلـة في مـجـتمـعه. لم يـتـضمن في تـاريـخـها بل حـتى الـعـادات وا
الـكـتـاب حـسب احملـاضـرة أية اكـاذيب أو تـلـفـيـقـات أو حـتى مـبـالـغـات بل قدم
ـثـيـر هـو رد فـعل اجملـتمع وصـفـاً أمـيـناً حملـطـات مـظـلـمـة في تـاريخ بالده. لـكن ا
اليابـاني حيال الـكتاب; لم يتـعرض اليابـانيون لـلكاتب بأي أذى ولم يـشتموه بل
قاطـعوا الكتاب ورفـضوا التحـدث إلى مؤلفه وبلغ االمـر بهم أنهم لم يردوا على
حتـيـته في الـشـارع إذا صادفـهم حـتى اضـطـر إلى مـغـادرة اليـابـان لـيـعيش في
منـفاه الـطـوعي. استـذكر هـذا الـكالم وأنا أرى الـبـعض ينـبـشون في تـاريخ األمة
ـعـول الــكـراهـيـة واالنــتـقـام وآخـريـن يـتـبـرعــون بـكل سـخـاء
ـــواقف مــــجـــتــــزأة من الـــتــــاريخ تــــعـــمق الــــشـــرخ في
مـجـتـمعـاتـهم أو كـتـابأً يـتـنـاولـون احداثـاً تـاريـخـية من
ـكن أن تـدين بالدهم وتـرتب زوايـا عـقائـديـة ضـيـقـة 
علـيهم وعلى احفادهم ديـوناً وتبعات ال يعـلم بحجمها

إالّ الله!!


