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ق�صتهم ال تبعث على �لياأ�س فقط، و�إمنا مدعاة للخوف 
و�خلجل لكل �رشيحة �جتماعية تعاين من �لتمييز، �إنهم 
�حل�صول  عقود طويلة  بعد  ي�صتطيعو  مل  "�لغجر" �لذين 
على حقوقهم �لقانونية، وبقو� مرغمني على �لعي�س يف 

جمتمعات مغلقة ي�صودها �لغمو�س وفقد�ن �الأمل. 
�لذهن  �ىل  يتبادر  "�لكاولية" حتى  تلفظ مفردة  �ن  ما 
�جلن�س وجميع �أنو�ع �ملتعة و�الإذالل، لكنها يف �لو�قع 

تخ�س ب�رش�ً رماهم �لقدر يف عامل ال يرحم و�أبخ�س عليهم 
�أب�صط �حلقوق، فمن هم �لغجر وما هي م�صاكلهم وملاذ� 
ال يعاملون ك�صائر بني �الإن�صان؟. "هم جزء من �ملجتمع 
لكن حقه مغدور قانونيا ويو�جهون و�صعا ماأ�صاويا"، 
�أطلقته ع�صو جلنة  �لذي  �لغجر  هذ� هو ملخ�س و�صف 
حقوق �الإن�صان �لنيابية �أ�صو�ق �جلاف.   وتقول �جلاف 
�لغجر يف  "مو�صوع  �إن  نيوز«،  لـ»�جلورنال  يف حديث 
�لدورة �لربملانية �ل�صابقة كان �أحد ملفات جلنة حقوق 
ملنظمات  ��صت�صافة  هناك  وكــان  �لنيابية،  �الإن�صان 

�ملجتمع �ملدين لبحث �لعالج �لقانوين لهذه �ل�رشيحة"، 
مو�صحة �أن "�الجو�ء �ل�صائدة و�ن�صغال �جلميع بهجوم 
د�ع�س و�ملفات �لتي نتجت من حرب �لتنظيم �الإرهابي، 
تعد  ومل  �صيئا  منه  يبق  ومل  يتال�صى  �ملو�صوع  جعلت 
�ملنظمات وجلنة حقوق �الن�صان تعطيه �هتماما كافيا 
"مو�صوع  �أن  �جلاف،  وتوؤكد  �مللفات".   �أولوية  ب�صبب 
�لغجر مهم، لكن �مللفات �الأخرى �هم منه، ومنها ملفت 
د�ع�س  مقابر  وملف  �اليزيديات  �لن�صاء  على  �لتعدي 
�جلماعية"، مبينة �أن "�لغجر بحاجة �ىل عالج قانوين 

وتلفت  كثرية".  قانونية  م�صاكل  من  معاناتهم  ب�صبب 
�جلاف �ىل �أن "معاجلة �أو�صاعهم �أمر ممكن من خالل 
جل�صة تعقد بني �مل�صوؤولني عن هذ� �مللف و�لربملان من 
جهة وجلنة من جمل�س �لوزر�ء من جهة �أخرى من �أجل 
�لتي  �الخرى  و�ملوؤ�ص�صات  �جلن�صية  لق�صية  حل  �إيجاد 
يو�جهون فيها م�صاكل". وت�صري �جلاف �ىل �أن "كل هذه 
�المور تنتهي بجل�صات م�صرتكة تخرج بتو�صيات ترفع 
تعديل  �و  قانون  �لوزر�ء لري�صلها كم�رشوع  �ىل جمل�س 
على  �لقانوين  �خلط  ليكتمل  �لنو�ب  جمل�س  �ىل  قانون 

هذ� �لنحو. وب�صاأن �الح�صائيات �ملتعلقة باعد�د �لغجر، 
بهذ�  مهتمة  كانت  �لتي  "�ملنظمات  �إن  �جلــاف،  تقول 
�ملو�صوع تتوفر لديها �ح�صائيات، لكن �صمن �لفو�صى 
�لتي ح�صلت بعد عام 2014 من تهجري وقتل جماعي 
و�إخفاء،  فاإن كل �الح�صائيات باتت غري دقيقة �ىل �أن 
ي�صتتب �الأمن وتفتح �ملقابر �جلماعية".   وتعود �جلاف 
لتوؤكد يف حديثها لـ»�جلورنال نيوز«، �أن "و�صع �لغجر 
م�صتوى  على  ماأ�صاوي  و�صع  عر�قي،  كل  و�صع  هو 
ـــاب و�لــنــازحــني، وهــم جزء  �خلــدمــات و�الأمـــن و�الإره

قانونيا".  حقه  مغدور  جــزء  لكنه  �ملجتمع  هــذ�  من 
�ملهم�صة  �لفئات  كل  مثل  هو  �لعر�ق  يف  �لغجر  "و�صع 
يف �لعر�ق، خ�صو�صا وهم فاقدون للجن�صية والأي �صيء 
و�لع�صوة  �الجتماعية  �لباحثة  بح�صب  حقهم"،  ي�صمن 

يف معهد �ملر�أة �لقيادية، نادية جعفر باحثة. 
�صل  يف  تفاقمت  �لغجر  "معاناة  �أن  جعفر،  وتعترب 
عن  معربة  �لبلد"،  بها  مير  �لتي  �لفو�صوية  �الأو�صاع 
و�مل�صاكل  لال�صتغالل  �ل�رشيحة  هذه  "لتعر�س  �أ�صفها 

و�لتكتم عليها".
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 تت�صارع �لكتل �ل�صنية فيما بينها للتناف�س على من �صيكون 
�الكرث متثيال يف �لدورة �لربملانية �ملقبلة معتمدة بذلك على 

بر�مج �نتخابية طغت عليها �لطابع �لروتيني.
حول  كثرية  ��صتفهام  عالمات  تثري  �النتخابات  هذه  لكن 
من �صيحظى مبقبولية و��صعة لدى �جلماهري �ل�صنية بعد �ن 
�الإرهابية  د�ع�س  ع�صابات  �جتياح  نتيجة  �لويالت  ذ�قو� 
�أخرى  ملناطق  بنزوحهم  مات�صبب  وتدمريها،  ملناطقهم 

و�خل�صائر �جل�صيمة باالرو�ح و�ملمتلكات.
بقائمتني  �ملقبلة  �النتخابات  �ل�صنية  �لقوى  وتخو�س 
رئي�صيتني هما: حتالف �لقر�ر �لعر�قي ير�أ�صه �أ�صامة �لنجيفي 
�إيــاد  بزعامة  �لوطنية،  و�لقائمة  �خلنجر،  خمي�س  ومعه 
عالوي ومعه �صليم �جلبوري و�صالح �ملطلك. وبح�صب ر�أي 
مر�قبني يعترب �لدعم �خلارجي و�لتناف�س بني بع�س �لدول 

�ل�صني  �ملكون  مر�صحي  بع�س  لو�صول  �لكبرية  �لدعامة 
�لنائب عن حتالف  �لنو�ب بدورته �ملقبلة. و�قر  �ىل جمل�س 
�لقوى �لعر�قية م�صعان �جلبوري بوجود دول �إقليمية تدعم 
�ملقرر  �لنيابية  باالنتخابات  �مل�صاركة  �ل�صنية  �لتحالفات 
�جلبوري  ويقول  �ملقبل.  �يار  من  ع�رش  �لثاين  يف  �جر�وؤها 
�مل�صاركة  �ل�صنية  �لتحالفات  ،�ن"  »�جلورنال«  حديث  يف 
�إقليمية وهي  �أربع دول  �لنيابية حتظى بدعم  باالنتخابات 
تت�صع  �لتي  وتركيا  �لكويت  وكذلك  و�المــار�ت  �ل�صعودية 
اليثري  �ل�صني  �جلمهور  �ن"  "مبينا  �ل�صنية،  �لرقعة  فيها 
�جل  من  دوليا  �ملدعومة  و�ل�صخ�صيات  للتحالفات  �أهمية 
�صلوك  على  بت�صويته  �جلمهور  ذلك  �صيعتمد  بل  �نتخابها 
�ملر�صح وتاأريخه". و�ن�صحب رجل �الأعمال �لعر�قي، خمي�س 
�خلنجر من �ل�صباق �النتخابي، بعد �إعالن تر�صحه يف بغد�د 
عن حتالف �لقر�ر �لعر�قي، بزعامة نائب رئي�س �جلمهورية 
�أ�صامة �لنجيفي. و�أو�صح �جلبوري �أن" �ن�صحاب �خلنجر جاء 

ب�صبب �در�كه عدم حتقيقه �لفوز باالنتخابات وح�صوله على 
�ن"  �ىل  "م�صري�  نيابي،  مقعد  لنيل  توؤهله  ببغد�د  �أ�صو�ت 
�خلنجر يعد �كرث رجل �صني تبنى �خلطاب �لطائفي من خالل 

م�صاركته ودعمه ل�صاحات �العت�صام".
مهدد  �لنجيفي  برئا�صة  �لقر�ر  �ئتالف  �ن  مر�قبون  ويرى 
�هم  �حد  يعد  �لذي  �خلنجر  �ن�صحاب  بعد  ال�صيما  بالتفكك 
مر�صحيه و�ملمول �لرئي�صي للتحالف، كما �ن مر�صحي �لقر�ر 
�لتي  اليحظى بع�صهم بتاأييد �صعبي خ�صو�صا يف �ملناطق 
�لتي  و�التهامات   2014 عام  يف  �الرهابي  د�ع�س  �حتلها 
وجهت ملحافظ نينوى �ملطلوب للق�صاء �ثيل �لنجيفي �صقيق 
زعيم حتالف �لقر�ر ��صامة �لنجيفي.  ويقول  �ملحلل �ل�صيا�صي 
خلو�س  �مل�صتعدة  �ل�صنية  �لتحالفات  �ن  �ل�صمري  �ح�صان 
�لتحالفات  تلك  �الأول  الأثنني،  تنق�صم  �ملقبلة  �النتخابات 
و�لق�صم  �لقدمية(،  �لتقليدية)�لوجوه  �ل�صخ�صيات  ت�صم  �لتي 
�لثاين ي�صم �لتحالفات �ملكونة من �صخ�صيات ظهرت خالل 

حقبة �جتياح د�ع�س �الإرهابي  لعدد من حمافظات �لعر�ق 
 " �ن  لـ»�جلورنال«،  �ل�صمري يف حديثه  ويقول  وماحلقها". 
ت�صم  حتالفات  �ىل  �نق�صمت  �ل�صنية  و�لقو�ئم  �لتحالفات 
مثلت  �لتي  �ل�صخ�صيات  تلك  �و  تقليدية  �صنية  �صخ�صيات 
�ملكون �ل�صني منذ مدة بعيدة، و�لق�صم �لثاين ي�صم حتالفات 
د�ع�س  تنظيم  هاجم  �ن  بعد  ظهر�ت  �صخ�صيات  من  مكونة 
�ل�صخ�صيات  تلك  �ل�صنية فخرجت  �ملدن  �الرهابي عدد� من 
ب�صفتها مناوئة �و مقاتلة لتلك �لع�صابات". وعن من يحقق 
�أكرث مقاعد �صنية بدورة �لربملان �ملقبلة ر�أى �ل�صمري �ن" 
عرفو�  مر�صحني  ت�صم  �لتي  �ل�صنية  و�لتحالفات  �لقو�ئم 
بعد�ئهم لد�ع�س من خالل �لت�رشيحات �الإعالمية و�ال�صرت�ك 
م�صنادتها  �و  �الرهابي  �لتنظيم  �صد  �لع�صكرية  بالعمليات 
�لنو�ب  جمل�س  يف  �ل�صنية  �ملقاعد  �أغلبية  �صتحقق  من  هي 
م�صاهمة  �لقو�ئم  تلك  تعد  �ل�صنية  �جلماهري  كون  �ملقبل 

بتحرير مناطقهم من �الإرهاب و�عادتهم �ليها".

بغد�د – �جلورنال: تنتظر هيئة �حل�صد �ل�صعبي �لتعليمات �خلا�صة مبنت�صبيها بعد �ن ��صدر رئي�س �لوزر�ء حيدر �لعبادي  
�قر�نهم يف  م�صتحقاتهم وخم�ص�صاتهم ومنا�صبهم مع  �ل�صعبي مب�صاو�ة  �حل�صد  �أو�صاع مقاتلي  بتكييف  ديو�نيا  �مر� 
�جلي�س �لعر�قي و�حَل�صد �ل�صعبّي هي قو�ت نظامية عر�قية، وجزء من �لقو�ت �مل�صلحة �لعر�قية، تاأمتر باأمرة �لقائد �لعام 
67 ف�صياًل، ت�صكلت بعد فتوى �جلهاد �لكفائي �لتي �أطلقتها �ملرجعية �لدينية يف  للقو�ت �مل�صلحة وموؤلفة من حو�يل 
�لنجف �الأ�رشف، وذلك بعد �صيطرة تنظيم د�ع�س �الرهابي على م�صاحات و��صعة يف عدد من �ملحافظات �لو�قعة �صمال 
بغد�د،و�أقر قانون هيئة �حل�صد �ل�صعبي بعد ت�صويت جمل�س �لنو�ب باأغلبية �الأ�صو�ت ل�صالح �لقانون يف 26 من ت�رشين 
�لثاين من عام 2016. ويقول �خلبري �المني �مري �ل�صاعدي �ن "قو�ت �حل�صد ملزمة بقانون يفر�س عقوبات ومينح حقوق 

لكل منت�صب فيها، فيما ��صار �ىل عدم �لتز�م بع�س عنا�رش �حل�صد ب�صلطة �لقانون".

طالــب �لنائب عن �ئتــالف دولة �لقانــون من�صور 
�لبعيجي �حلكومة، بعدم �ل�صماح لقو�ت �لبي�صمركة 
بالرجوع و�النت�صار يف حمافظة كركوك و�ملناطق 
�ملتنــازع.  وقــال �لبعيجي يف بيــان �صحفي ، �ن 
"هناك رف�س من قبل �ملكونني �لرتكماين و�لعربي 
يف حمافظة كركوك، بعودة قو�ت �لبي�صمركة ب�صبب 
�النتهــاكات �لكبــرية مــن تهجري وتهمي�ــس و�صوء 
معاملــة من قبلها �ثناء �صيطرتها يف فرتة ما�صية 
علــى �ملحافظــة". و��صاف �لبعيجــي "ال يوجد �أي 
مــربر الإعادة �نت�صار قو�ت �لبي�صمركة يف حمافظة 
كركــوك، بعــد �أن مت �نت�صــار �لقــو�ت �الحتادية يف 
�ملحافظــة ومت فر�ــس �صلطــة �لقانــون و�لد�صتــور 
بعــد معاناة كبــرية للرتكمان و�لعــرب"، مبينا �نه 
"ال يوجد �صبب و�حــد لعودة قو�ت �لبي�صمركة �إىل 
�ملناطــق �ملتنــازع عليهــا يف ظل مــا يح�صل من 
�أحــد�ث با�صتهد�ف لقو�ت �حل�صد �ل�صعبي و�الأجهزة 

�الأمنيــة �الحتادية من قبل جماعــات مدعومة من 
قبــل �لقو�ت �النف�صاليــة لذلك يجب عــدم �ل�صماح 
لعودة قــو�ت �لبي�صمركة للمناطــق �ملتنازع عليها 
و�ن تكــون �ل�صيطــرة مــن قبــل �لقــو�ت �الحتادية 
ح�صب �لقانــون و�لد�صتور حلفظ �الأمن يف حمافظة 
كركــوك. مــن جهتــه، دعــا �لنائــب عــن كتلــة بدر 
�لنيابيــة ومر�صــح حتالف �لفتــح يف نينوى حنني 
�لقــدو ، �حلكومــة �الحتاديــة �إىل عــدم �الن�صيــاع 
�ل�صاعيــة  �الأمريكيــة  و�لو�صاطــات  لل�صغوطــات 
الإعادة �لبي�صمركــة �إىل حمافظات كركوك ونينوى 
و�ملناطــق �الأخــرى �ملتنــازع عليها. وقــال �لقدو 
يف ت�رشيــح �صحفــي ، �إن " �مل�صاعــي و�ل�صغــوط 
�الأمريكيــة �لد�عمــة للبي�صمركــة توؤكــد �أن �أمريــكا 
قــوة موؤثــرة يف �مللــف �الأمنــي �لعر�قــي وحتاول 
فر�س �أمالء�تها على �حلكومــة الإعادة �لبي�صمركة 
�إىل �ملناطــق �مل�صرتكــة �صكانيا وتعقيــد �الأو�صاع 
�الأمنيــة و�الجتماعيــة وتطورهــا �إىل �صد�مات ال 

ميكن �حتو�ء نتائجها ".

 �علنت �المانة �لعامة ملجل�س �لوزر�ء، �لثالثاء، نقل وتعيني و�إحالة �ىل 
حكومية.  وموؤ�ص�صات  وز�ر�ت  يف  �لعاميني  �ملفت�صني  من  لعدد  �لتقاعد 
�لوزر�ء، مهدي �لعالق، هيئة  �لعامة ملجل�س  �لعام لالمانة  و�أبلغ �الأمني 
�ل�صالحيات  �ىل  �إ�صتناد�ً  �لعبادي،  �لوزر�ء حيدر  "مو�فقة رئي�س  �لنز�هة 
�ىل  و�إ�صارة   2005 ل�صنة   19 رقم  �لت�رشيعي  �الأمر  مبوجب  له  �ملخولة 
عكلة   �أحمد  قي�رش  نقل  على   ،2018 �ذ�ر   15 بتاريخ  �الجتماع  حم�رش 

مفت�س عام وز�رة �لنقل �ىل موؤ�ص�صة �ل�صجناء �ل�صيا�صيني بالوظيفة ذ�تها، 
�ل�صهد�ء  موؤ�ص�صة  عام  مفت�س  �ل�صحماين  جالل  كعيم  حيدر  عمل  و�إنهاء 
على  �لتقاعد  �ىل  �الإحالة  بني  وتخيريه  �ل�صيا�صيني  �ل�صجناء  وموؤ�ص�صة 
�و  �لــوز�ر�ت  �إحدى  يف  عام  مدير  مبهمة  تكليف  �و  �لقانون  �حكام  وفق 
�جلهات غري �ملرتبطة بوز�رة. وتابع �لبيان �لذي �صدر عن �المانة �لعامة 
ملجل�س �لوزر�ء، "باال�صافة �ىل نقل جميلة خلف زيد�ن مفت�س عام وز�رة 
حميد  علي  تكليف  وكذلك  نف�صه،  بالوظيفة  �ل�صهد�ء  موؤ�ص�صة  �ىل  �لرتبية 
كاظم مفت�س عام وز�رة �لثقافة مبهمة مفت�س عام وز�رة �لرتبية �إ�صافة 

ثم  �لتخطيط،  لوز�رة  عامًا  مفت�صًا  ر�صيد  ح�صني  ماهر  وتعيني  ملهماته، 
يكلف مبهمة �إد�رة مكتب �ملفت�س �لعام لوز�رة �ملالية �إ�صافة ملهماته و�ال 
ميار�س مهماته �جلديدة �ال بعد تاأ�صري �إنفكاكه من عمله �حلايل، وتعيني 
�لذو�ت �ملدرجة �أ�صماوؤهم يف �أدناه �ملوؤ�رشة �إز�ء كل منهم: �لقا�صي ب�صار 
�لزبيدي  كاظع  مطر  �دهام  نو�ر  �لنقل،  لوز�رة  عامًا  مفت�صًا  حممد  �أحمد 
لوز�رة �خلارجية، ح�صني هادي خليفة جبارة مفت�صًا عامًا  مفت�صًا عامًا 
للم�رشف  عامًا  مفت�صًا  �الأمري  عبد  فار�س  �لكرمي  عبد  �لكهرباء،  لــوز�رة 

�لعر�قي للتجارة".

جــدد جمل�س حمافظة نينوى رف�صــه لتو�جد �أية قو�ت خارج �ملنظومة 
�الحتاديــة، مطالبا بتويل �لقــو�ت �الحتادية للملــف �الأمني يف جميع 
�لوحــد�ت �الإد�ريــة. وقــال ع�صــو �ملجل�ــس ��صحــوي �ل�صعيــب ، �إن " 
تويل قــو�ت �حتادية مللف نينوى �صينهي جميــع �مل�صاكل و�لتد�عيات 
�لطائفيــة �و �لقوميــة، الن �ملنظومــة �الأمنيــة �الحتاديــة ت�صم جميع 

�ملكونــات و�الأطيــاف وتخ�صــع ل�صلطــة �لدولــة ح�ــرش� بعيــد� عن �أي 
�أمــالء�ت حزبية �أو �صيا�صية ". و�أكد �ل�صعيــب رف�صه تو�جد �لبي�صمركة 
�أو قــو�ت خا�صعة الأحز�ب بعيدة عن �ملظلــة �الأمنية �الحتادية لتجنب 
عــودة �مل�صــاكل و�لنز�عــات وت�رشيــع عــودة �لنازحــني �إىل مناطقهم 
مطالبــا �حلكومــة بايــالء �هتمام خا�ــس لنينوى ملنع عــودة �الأفكار 
�لتكفريية وجيوب �الإرهاب �إىل �ملحافظة مرة �أخرى. وتابع " مطالبنا 
بفر�ــس �ل�صيطرة �الحتادية على نينــوى ال ت�صتهدف �أي مكون �و جهة 

�صيا�صيــة بل ن�صعــى لتوحيد �جلهــود و�لت�صكيالت �الأمنيــة ملنع ت�صتت 
�لقر�ر و�لتد�خالت �ملحتملة باالإد�رة �الأمنية و�لتي رمبا تخلق فجو�ت 
يرتب�ــس لها �أعــو�ن �الإرهــاب". و�أ�صــار �ل�صعيــب �إىل �أن " �لبي�صمركة 
الز�لــت ت�صيطــر على عدة وحد�ت �إد�رية يف نينــوى رغم �نتهاء معارك 
�لتحريــر " ، م�صتدركا " ملف �الأمن �صان �حتادي ون�صعى من �حلو�ر�ت 
بــني �حلكومة �الحتاديــة و�إقليم كرد�صتــان �لو�صول �إىل حلــول �أمنية 

ت�صب مل�صلحة �أبناء نينوى ".

ال مرشحكم وال أربع دول تتنافس على المقاعد السنية وتحالف النجيفي مهدد بالتفكك
تنتخبوه 

العبادي يوافق على نقل وتعيين عدد من المفتشين العموميين

مجلس نينوى يرفض تواجد أية قوات خارج المنظومة االتحادية 
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النوارس والصقور يرفعان شعار 
الفوز في كالسيكو العراق

�خطر ما متر به �لدول بعد �لتغيري هو ظهور طبقة �قت�صادية  
جديدة يف �ملجتمع ت�صتويل ب�رشعة على �لفر�غات �لتي ترتكها 
�لقوى �القت�صادية �ل�صابقة �ملقربة يف �لعادة من �الأنظمة على 
غر�ر ما ح�صل يف �لعر�ق ، تكمن �خلطورة يف �ن هذه �لطبقة 
�و  �ل�صابقني  ذيول  من  �لغالب  يف  وهم  �لعدم  من  تاأتي  �لتي 
�صي  كل  على  �مل�رشوع  غري  لال�صتحو�ذ  �رشيعا  ت�صعى  �خلدم 
�لعر�ق  يف  ح�صل  كما  �لثمني  بال�صيد  �خرب  هم  �لغالب  ويف 
حيث نهبت �مل�صارف و ) تفرهدت ( خمازن �حلديد و�صودرت 
�لداللني  ــوم  وي ليلة  يف  وحتــول  وغريها  و�الثـــار  �لنفائ�س 
مظلومياتهم  عناوين  حتت  جتار  �ىل  و�لتابعني  و�لو�صطاء 

�ل�صابقة يف و�قع ظلمهم لالآخرين و�رشقتهم للمال �لعام، 
�ىل هنا مرت �ل�صعوب و�لدول �الخرى بهكذ� جتارب ولكن مع 
خطورة ما و�صل �ليه هوؤالء �ال �ن �الخطر من ذلك �نهم يتجهون 
لتغذية عقدة  �ل�صيا�صة �العالم  ثم  لل�صيطرة على �العالم ومن 
�لنق�س �لتي ي�صعرون بها �ز�ء �ملجتمع و�ل�صيا�صة لالطمئنان 
�صيناريوهات  بتنفيذ  قدما  و�مل�صي  نهبوه  ما  ت�رشيع  على 
�لر�صا�س   �صيا�صة  تنتهج   �لتي  �ملعروفة  �لعاملية  �ملافيات  
و�لف�صة �ي �ما قبول �لر�صوة �و �لقتل رميًا بالر�صا�س ، كما 
�ل�صيا�صية  �ال�صتهد�فات  �عــذ�ر  بحماية  و�للوذ  �حل�صانة  �ن 
و�لتناف�صات ثوبا �خر ميكن �ن ي�صرتو� به عور�تهم و�رشقاتهم 
�ل�صعب  قتل  يف  مبا�رشة  و�لــغــري  �ملــبــا�ــرشة  وم�صاهمتهم 

و��صتنز�ف ثرو�ته .
هوؤالء يزحفون �ليوم حتت م�صميات حزبية جديدة  وعناوين 
مر�صحيكم  ال  هـــوؤالء   ، و�الإعــمــار  و�لبناء  لالإ�صالح  بــر�قــة 
�ىل  �أكــيــدة  بحاجة  �لبلد  من�صفني  ولنكن   ، تنتخبوهم  وال 
بني  �صتان  ولكن  �ل�صيا�صة  ��صتهوتهم  �لذين  �القت�صاديني 
بنى  من  هو  �القت�صادي   ، �حلــر�م  للمال  وجامع  �قت�صادي 
ووفر ع�رش�ت  �مل�صاريع  و��صتثمر يف  �لفنادق  و�صيد  �مل�صانع 
�المو�ل  �كتنز  من  ولي�س  لالأهايل  و�لوظائف  �لفر�س  �الف 
وحرك �قت�صاد وبنوك دول �خلارج بينما يكابد وطنه �الخطار 
تدهور  من  �لعائالت  وتعاين  �جلبهات  يف  رجاله  وينزف 
�الأو�صاع �القت�صادية بفعل قبح جتار �ل�صيا�صة �ليوم ل�صو�س 
�ملا�صي و�مل�صتقبل و�أف�صل ما يتو�عدون به �جلمهور �ليوم هو 

�رش�ء ��صو�تهم باملال �ل�صحت .
هوؤالء ال مر�صحيكم وال تنتخبوهم.

تتمة ص2
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