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صفحات منوعة

تخ�شى املحامية العراقية املهتمة مبنا�رصة ق�ضايا املر�أة مروة عبد الر�ضا ،من تزايد �ضحايا ظاهرة االبتزاز
الإلكرتوين الذي تتعر�ض له العراقيات عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي ما يعر�ضهن للقتل ،من قبل عائالتهن ،يف
الوقت الذي تتزايد فيه الظاهرة ب�سبب �إحجام الفتيات عن رفع دعاوى ق�ضائية �ضد املبتزين ،كما تقول املحامية
التي تعمل ب�شكل تطوعي �ضمن فريق مكون من  20حمامي ًا وحمامية مبنظمة "لأجلها" املن�ضوية حتت حتالف
�شبكة الن�ساء العراقيات املعنية بالدفاع عن حقوق املر�أة .كما تقول املحامية التي تعمل ب�شكل تطوعي �ضمن
فريق مكون من  20حمامي ًا وحمامية مبنظمة "لأجلها" املن�ضوية حتت حتالف �شبكة الن�ساء العراقيات املعنية
بالدفاع عن حقوق املر�أة� .سعت املحامية عبدالر�ضا وزمال�ؤها طيلة فرتة عملهم يف ق�ضايا االبتزاز الإلكرتوين
تفاصيل اوسع ص2
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تسريبات نتائج االنتخابات تغير بوصلة التحالفات وحراك خفي قد يقود النشقاق القوائم المتصدرة
بغداد – سعد المندالوي

بعد اغالق �صناديق اقرتاع االنتخابات العراقية ،اعلن مر�شحون
من كتل �سيا�سية خمتلفة حتقيقهم ا�صوات ت�ؤهلم للو�صول اىل
الربملان ،معتمدين على كياناتهم ومراقبيهم الذين الزموا
حمطات االقرتاع دون مغادرة ،ياتي هذا يف ظل وجود حراك
تقوم به قوى �سيا�سية الغراء كتل �سيا�سية خمتلفة مبنا�صب
رفيعة مقابل االلتحاق بها ،يقابل ذلك حراك امريكي مبكر
لر�سم مالمح احلكومة اجلديدة .حتركات الكتل ال�سيا�سية لت�شكيل
الكتلة االكرب بد�أت ب�شكل فعلي وخفي مع احتمالية ان�سحاب
كتل من ائتالفات ت�شكلت قبل االنتخابات وان�ضمامها اىل
ائتالفات اخرى ح�سب العرو�ض واالغراءات التي تقدم لها بتويل
منا�صب مهمة يف الدولة .ويقول القيادي يف ائتالف "الن�رص"
بزعامه حيدر العبادي ،عبا�س البياتي ان "ائتالفه لي�س لديه
اي خطوط حمراء او فيتو على كتلة او حزب او �شخ�صية �سيا�سية
خالل املفاو�ضات املقبلة لت�شكيل احلكومة ،فيما ا�شار اىل ان
ت�شكيل احلكومة �سيكون بعد عطلة عيد الفطر" .وا�ضاف البياتي
يف حديث �صحفي ان "احلكومة اجلديدة �سرتتكز على مبد�أ
التكنوقراط ال�سيا�سيني او من خارج املجال ال�سيا�سي و�ضمن
االخت�صا�صات واملهنية" ،م�ؤكدا ان "احلكومة اجلديدة �ستبحث
عن برنامج عملي وواقعي واقت�صادي لدعم بنواة �صلبة وقوية
داخل الربملان" .وك�شف البياتي �إن "احلكومة اجلديدة �سرتى
النور بعد عطلة عيد الفطر املبارك" ،فيما ا�شار اىل ان "نتائج
االنتخابات النهائية �ستعلن ب�شكلها النهائي خالل هذا اال�سبوع
وت�شكيل احلكومة �سيكون بعد عطلة عيد الفطر " .ويرى املحلل
ال�سيا�سي طالب العواد ان "هناك تغيريات كبرية �ست�شهدها
ال���دورة الربملانية واحلكومة املقبلتان وح��دوث حتالفات
جديدة تغري من خارطة التحالفات القدمية واملوجودة حاليا".
وا�ضاف ان "اوىل هذه التحالفات وهو �ضم الكتلة املدعومة
من رجل الدين مقتدى ال�صدر ال�شخا�ص ي�ساريني لي�شكالن
حتالف ا�سالمي ي�ساري (�سائرون)" .وبني ان "حظوظ ا�شخا�ص
احلكومة املقبلة �ستميل لال�شخا�ص املدعومني من وا�شنطن
والريا�ض وممار�سة �ضغوط الق�صاء ال�شخ�صيات املقربة من
اي��ران خ�صو�صا بعد عمد وا�شنطن على تقليل ال��دور االيراين

يف العراق انطلق من االن�سحاب من االتفاق النووي" .وتابع
العواد ان "ح�سب النتائج االولية غري الر�سمية �سيكون لتحالف
�سائرون ال�شان االكرب يف ت�شكيل احلكومة املقبلة .وبد�أت حالة
من الإحباط تنتاب عدد كبري من املر�شحني ،و�أي�ضا �أع��دادا
كبرية من الناخبني ،وزاد ذلك بعد ت�رسيبات عن تدخل �أمريكا
يف العملية االنتخابية ،و�صدور �أوامر من ال�سفري الأمريكي بعدم
�إعالن املر�شحني والقوائم الفائزة ،ولكن الواقع �أن اخلا�رسين
افتعلوا �أح��داث��ا مل تقع بالفعل" .ويف املقابل حط مبعوث
الرئي�س االمريكي دونالد ترامب �إىل التحالف ال��دويل �ضد
داع�ش  ،بريت ماكورك رحاله يف بغداد وعقد عدة اجتماعات
كان ابرزها لقاء رئي�س الربملان �سليم اجلبوري وزعيم تيار
احلكمة عماراحلكيم .ماكغورك بحث يف االطار العام متطلبات
املرحلة املقبلة خ�صو�صا بعد اجراء االنتخابات الربملانية،
و��ضرورة التعاون والتن�سيق بني االح��زاب والكتل ال�سيا�سية
من اجل انبثاق حكومة قادرة على حتمل م�س�ؤولياتها جتاه،
فيما ف�رست م�صادر ل�صحيفة «اجلورنال» هذه التحركات بانها
و�ضع اال�سا�س للحكومة املقبلة .وقالت امل�صادر ان "حتركات
ماكغورك ج��اءت وفق اط�لاع وا�شنطن على النتائج االولية
لالنتخابات عرب ال�سفري املتواجد يف مركز فرز اال�صوات وتنبيه
قادة الكتل ال�سيا�سية بان لوا�شنطن كلمة الف�صل يف احلكومة
املقبلة" .وتقول النائبة عن حمافظة نينوى نهلة الهبابي
�إن “مرحلة ت�شكيل احلكومة املقبلة والتفاو�ض ال�سيا�سي
�ستكون �صعبة للغاية وقد ت�ستغرق مدة �ستة ا�شهر” ،مبينة �أن
“التدخالت اخلارجية �سيما من بريطانيا وامريكا �سيكون لها
دور بارز يف ر�سم مالمح احلكومة اجلديدة” .و�أ�ضافت الهبابي
�أن “جميع الكتل ال�سيا�سية ترغب يف رئا�سة احلكومة املقبلة
او امل�شاركة فيها ب�أكرب ن�سبة ممكنة ما يزيد من تعقيد االزمة
ال�سيا�سية" .ومن املقرر ان تعلن اليوم االثنني املفو�ضية العليا
امل�ستقلة لالنتخابات نتائج االنتخابات ،و�شهد العراق احلملة
االنتخابية اال�ضخم لالنتخابات الربملانية  ،2018و�صوت
 10ماليني و 800الف يف انتخابات برملانية هي الثانية منذ
االن�سحاب الأمريكي من العراق عام  ،2011ورابع انتخابات
منذ �سقوط النظام ال�سابق عام  2003النتخاب جمل�س النواب
العراقي ،الذي بدوره ينتخب رئي�س الوزراء ورئي�س اجلمهورية.

سبع شخصيات سياسية بارزة ستغيب عن البرلمان المقبل
بغداد – حسين فالح

يرتقب العراقيون نتائج االنتخابات الت�رشيعية التي
اجريت ،ال�سبت ،ملعرفة املر�شحني الفائزين مبقاعد
الربملان للدورة الربملانية  2022 – 2018والبالغة
عددها  329مقعدا ،وبح�سب ترجيحات املراقبني بان
الدورة الربملانية املقبلة �ست�شهد وجوها جديدة ،ال �سيما
بعد عدم تر�شح عدد من ال�سيا�سيني البارزين .ووفقا
لذلك فان الربملان املقبل �سي�شهد غياب �سبع �شخ�صيات
�سيا�سية اب��رز يف العملية ال�سيا�سية ما بعد 2003
ومنها ابراهيم اجلعفري الذي �شغل منا�صب عدة ابرزها
رئا�سة ال���وزراء ( )2005-2006ورئي�س التحالف
الوطني العراقي (اكرب تكتل �شيعي يف الربملان) ووزير
اخلارجية منذ  2014وحتى االن .واعلن اجلعفري ،يف
 7كانون الثاين  ،2018عدم الرت�شح يف االنتخابات
الربملانية ،وقال اجلعفري يف حديث �صحفي :انه "لن

يقوم برت�شيح نف�سه لالنتخابات املقبلة" ،م�ؤكدا "تفرغه
ل�رشكاته يف لندن وايران ملا تبقى من حياته"،وا�ضاف
اجلعفري ان "و�ضعه ال�صحي الي�ساعده على اال�ستمرار
يف العمل ال�سيا�سي .اما ال�شخ�صية ال�سيا�سية االخرى
التي �ستغيب عن الربملان املقبل هو فالح الفيا�ض،
الذي �شغل منا�صب عدة اهمها مدير مكتب نائب رئي�س
اجلمهورية ،وع�ضو اجلمعية الوطنية العراقية ،وع�ضو
جمل�س ال��ن��واب ع��ن كتلة االئ��ت�لاف الوطني العراقي
عام  ،2005وع�ضو اللجنة العليا للم�صاحلة الوطنية،
ورئي�س جمل�س ا�سناد دياىل ،وع�ضو التحالف الوطني،
وم�ست�شار االمن الوطني يف احلكومة العراقية ورئي�س
هيئة احل�شد ال�شعبي حاليا .واعلن الفيا�ض ،يف  6كانون
الثاين  ،2018عدم تر�شحه لالنتخابات النيابية .وقال
الفيا�ض يف بيان � ،إنه "لن �أر�شح لالنتخابات املقبلة
التي �ستجري يف ال��ب�لاد ،وامل��ق��رر لها �أن جت��ري يف
منت�صف �أيار املقبل .و�سيغيب اي�ضا �صالح املطلك عن

الربملان املقبل الذي يعد من ال�شخ�صيات ال�سنية البارزة
يف العملية ال�سيا�سية العراقية ،اذ �شغل املطلك من�صب
االمني العام حلزب الو�سط الدميقراطي ورئي�سا جلبهة
احلوار الوطني ونائبا لرئي�س جمل�س الوزراء يف حكومة
العبادي ،اال ان هذا املن�صب قد مت الغاءه بناء على طلب
املتظاهرين الذين طالبوا با�صالحات حكومية يف عام
 .2015و�أعلن املطلك عدم الرت�شح يف االنتخابات
القادمة ،قائال “لن �أر�شح نف�سي يف االنتخابات املقبلة
لأننا دفعنا ثمنا كبريا من جراء م�شاركتنا بالعملية
ال�سيا�سية ولوال وجودنا ل�سبح العراق يف الدماء انذاك.
كما اعلن ال�سيا�سي البارز ح�سني ال�شهر�ستاين هو االخر
عدم تر�شحه لالنتخابات الربملانية بعدما ت�سنم منا�صب
عدة يف الدولة العراقية ،اهمها نائب رئي�س جمل�س النواب
العراقي يف احلكومة االنتقالية ور�شح ملن�صب رئي�س
ال��وزراء يف احلكومة احلالية .ومت تعيينه وزي��راً للنفط
يف مايو  ، 2006ا�سند �إليه من�صب نائب رئي�س الوزراء

ل�ش�ؤون الطاقة يف حكومة نوري املالكي الثانية  ،اختري
اخريا وزيرا للتعليم العايل و البحث العلمي يف حكومة
حيدر العبادي يف عام  2016اال انه اعلن ا�ستقالته من
وزارة التعليم على اثر حملة اال�صالح التي اعلن عنها
العبادي .ومن بني ال�شخ�صيات البارزة التي مل تر�شح
لالنتخابات ،عادل عبد املهدي  ،بعدما تبو�أ مبنا�صب
عدة بعد عام  2003اهمها نائب رئي�س اجلمهورية من
 2006اىل  ،2010وكان قد �شغل من�صب وزير املالية
يف حكومة �إياد عالوي ،وقبل ذلك كان ع�ضوا مناوبا
عن عبد العزيز احلكيم يف جمل�س احلكم  ،كما �شغل وزيرا
للنفط يف حكومة العبادي والذي اعلن ا�ستقالته يف عام
 2016على خلفية حملة اال�صالحات التي اعلن عنها
رئي�س ال��وزراء حيدر العبادي .كما ان من ال�سيا�سيني
البارزين الذين �سيغيبون اي�ضا عن ال�برمل��ان باقر
جرب الزبيدي الذي اعلن عدم تر�شحه ل�صعوبة �إحداث
(تغيري جوهري) يف خمتلف مفا�صل احلياة ال�سيا�سية

تنسيق عراقي مع "قسد" لعملية برية مشتركة داخل االراضي السورية
بغداد  -رزاق الياسري

مل يكتف ال��ع��راق بطرد "داع�ش" من �أرا���ض��ي��ه ،بل
يعمل جاهدا ملالحقة التنظيم االرهابي يف �سوريا
التي جاء منها �أول م��رة ،وذل��ك عرب غ��ارات جوية
دقيقة تارة ،وعرب الت�شاور للدفع بقوات برية داخل
الأرا�ضي ال�سورية تارة �أخرى .وال يهد�أ بال للحكومة
العراقية ،طاملا وجد التنظيم الإرهابي يف بع�ض
املناطق ال�سورية ،االمر الذي فتح باب احلوارات بني
حكومتي البلدين لل�سماح بدخول قطعات من اجلي�ش

العراقي لتلك املناطق وتطهريها .ويقول ع�ضو
جلنة االمن والدفاع الربملانية ح�سن �سامل يف حديث
لـ«اجلورنال »� ،إن "احلكومتني العراقية وال�سورية
عقدتا اجتماعات عديدة مل يعلن عنها ،بهدف دخول
قطعات من القوات العراقية الربية اىل مناطق ب�سوريا
ت�ضم خمابئ لقيادات بتنظيم داع�ش الإرهابي"،
مبينا �أن "دخول القوات العراقية �سيحرر تلك املناطق
من بقايا ع�صابات داع�ش الإرهابية ب�شكل كامل
كونها جنحت وب�شكل بارع يف دحر تلك الع�صابات
االجرامية باملدن العراقية يف املدة املا�ضية .وي�ؤكد

�سامل� ،أن "العراق �أعلن ا�ستعداده لزيادة عدد �رضباته
اجلوية �ضد مواقع تنظيم داع�ش الإرهابي يف �سوريا،
كما كثيف عملياته اال�ستخبارية للقب�ض على قيادات
بالتنظيم " ،م�شريا اىل �أن "احلكومة العراقية �ستفعل
جهودها اجلوية واال�ستخبارية والربية النهاء تواجد
الإره��اب يف الأرا�ضي ال�سورية وابعاد خطره على
البلدين" .اىل ذلك ك�شفت م�صادر �أمنية� ،أن قوات
�سوريا الدميقراطية بالتن�سيق مع اجلي�ش العراقي
تر�صد �أماكن تواجد عنا�رص "داع�ش" يف �سوريا
لتتم عملية التقدم يف اخلط احلدودي بالتن�سيق معاً،

وتهدف العملية لعدم دخ��ول �أي مرتزق من طرف
�إىل الطرف الآخر .وتو�ضح امل�صادر� ،أن "الطرفني
اتفقا على و�ضع نقاط مراقبة من�سقة ل�ضبط احلدود
بعد حترير �أي منطقة ،كما تتوىل مدفعية قوات
�سوريا الدميقراطية واجلي�ش العراقي ق�صف نقاط
داع�ش ب�شكل من�سق ،مع حر�ص اجلانبني على �سالمة
املدنيني الباقني يف مناطق وج��ود داع�����ش� ،أم��ا
بالن�سبة للطريان في�شن طريان اجلي�ش العراقي غارات
على مواقع التنظيم بعد التن�سيق مع قوات ال�سورية
والتحالف الدويل.

واالقت�صادية للمرحلة املقبلة" على حد قوله .حيث توىل
يف العام � 2004أيام حكومة رئي�س الوزراء الأ�سبق �إياد
عالوي من�صب وزير الأعمار والإ�سكان  ،ثم يف حكومة
�إبراهيم اجلعفري يف � 2005شغل من�صب وزير الداخلية.
ويف حكومة رئي�س الوزراء ال�سابق نوري املالكي الأوىل
( )2010 - 2006توىل بيان جرب من�صب وزير املالية،
ويف � 2010أ�صبح ع�ضواً يف الربملان العراقي .ويف
انتخابات عام  2014ملجل�س النواب العراقي �صوت
ل ُه حوايل � 62ألف وتربع يف �صدارة كتلة املواطن وحل
باملرتبة الثالثة يف حمافظة بغداد بعد نوري املالكي
و�إياد عالوي  ،و�شغل من�صب وزير النقل واملوا�صالت يف
حكومة رئي�س الوزراء حيدر العبادي  ،2014اال انه بعد
�سل�سلة اال�صالحات التي اتخذها العبادي اعلن الزبيدي
ا�ستقالته من من�صبه عام  .2016وال�شخ�صية ال�سيا�سية
االخرى التي �ستغيب عن الربملان املقبل علي االديب
الذي ا�صبح ع�ضوا يف �أول جمل�س وطني يف العراق بعد

�سقوط النظام ال�سابق عام  ،2003ثم انتخب ع�ضوا يف
نف�س العام اجلمعية الوطنية العراقية التي كتبت الد�ستور
الدائمي يف العراق ،وكان ع�ضوا يف جلنة كتابة الد�ستور،
ورئي�سا للجنة الرتبية والتعليم العايل يف اجلمعية
الوطنية.
وانتخب عام  2005ع�ضوا يف جمل�س النواب العراقي
( ،)2006 – 2005ثم اعيد انتخابه ع�ضوا يف جمل�س
النواب ( )2010 2006-وترا�س كتلة ائتالف دولة
القانون يف الربملان العراقي.
ور�شح ملن�صب رئي�س ال��وزراء خلفا لزميله يف قيادة
احلزب� ،إبراهيم اجلعفري  ،ثم اعيد تر�شيحه للمن�صب
عام  2010اثر اعرتا�ض الكتل ال�سنية والكردية على
تر�شيح املالكي ،قبل ان ت�صل جميع الأطراف �إىل اتفاق
يق�ضي بابقاء املالكي يف رئا�سة الوزراء وت�سليم االديب
من�صب وزير التعليم العايل والبحث العلمي يف كانون
الأول دي�سمرب .2010

توقعات بانحسار انتاج العراق من
محصول الحنطة
الجورنال – فادية حكمت

توقعت وزارة الزراعة ،انح�سار انتاج العراق من
حم�صول احلنطة جراء ت�أثره ب�أزمة املياه التي
يعاين منها البلد وغ��زارة االمطار يف االيام
املا�ضية ،م�شري ًة اىل ان حمافظتي النجف
ومي�سان هما االكرث ت�رضراً .وقال وكيل وزير

الزراعة ،مهدي القي�سي� ،إن االزمة املائية التي
مير بها العراق وهطول االمطار بغزارة يف
االيام املا�ضية عامالن �ساهما ب�إنح�سار انتاج
حم�صول احلنطة ،ولفت اىل ان ال��وزارة تلقت
�شكاوى من مديريات التوزيع يف حمافظاتي
النجف ومي�سان ب�إعتبارهما الأكرث �رضراً.
تفاصيل اوسع ص2

تنظيف طوعي لخردة شوهت الشوارع "ُ ..فتات السياسة" يسعد فقراء العراق
بغداد – الجورنال نيوز

ع�شية انتهاء االنتخابات النيابية تهافت البع�ض لرفع
حديد املل�صقات واجلداريات من ال�شوارع لبيعها �أو
اال�ستفادة منها ،مدفوعني ب�أثمانها الباهظة التي تقدر
مباليني الدنانري ،يف ظاهرة تتكرر كل �أربعة �أعوام
وت�شكل م�صدر ربح ال ي�ستهان به لأنا�س "�أعيتهم"
ال�سيا�سة.
عند ال�ساعة ال�ساد�سة من م�ساء ،ال�سبت ،بد�أ املهتمون
باحل�صول على "�سكراب" ال��دع��اي��ات االنتخابية

بالتحرك بعد �أن �أ�صبحت مباحة مع انتهاء موعد
الت�صويت ،حيث اختفت �آالف ال�لاف��ت��ات خمتلفة
الأح��ج��ام يف وق��ت قيا�سي ،يف ح�ين ي�سخر الذين
يقومون بهذا العمل من ال�سيا�سيني بالقول" ،ال خري
من ورائ��ه��م با�ستثناء دعايتهم ،لن�ستفد منها بدل
بقائها ت�شوه ال�شوارع .وتعد نهاية االنتخابات النيابية
فر�صة �سعيدة للفقراء الذين هرعوا �إىل ال�ساحات العامة
حلمل خملفات الدعاية االنتخابية من �أجل بيعها �أو
اال�ستفادة منها يف منازلهم ،ومنهم ب�سام عبد الأمري
الذي بدا �سعيدا وتعلو حمياه االبت�سامة .ويقول عبد

الأم�ير يف حديث لـ«اجلورنال »" ،ن�شكر اهلل لتحطم
معظم الدعايات التي غزت ال�شوارع وال�ساحات ب�سبب
�شدة الرياح واالمطار ،فهي باتت متاحة دون مقابل
وميكننا الإ�ستفادة منها .وبينما ينهمك بتحميل
قطع احلديدة يف درجاته احلمل "�ستوتة" ي�ضيف قائال،
"منذ مدة و�أنا �أخطط ل�صنع �سقيفة تقينا من حر ال�شم�س
واملطر يف باحة املنزل ،لكنها كانت مكلفة جدا ،والآن
باتت جمانية تقريبا" ،مو�ضحا �أنه "�سياخذ ما يحتاجه
من خردة الدعايات االنتخابية ويبيع الفائ�ض منها.
هذا الت�سابق املحموم ،وفر على �أمانة بغداد الكثري من

اجلهود املطلوبة لرفع الالفتات والدعايات االنتخابية
التي علقت ب�شكل فو�ضوي يفتقر للإح�سا�س بامل�س�ؤولية
جتاه جمالية املدن و�سالمة ال�شوارع العامة ،الأمر الذي
و�صفه البع�ض ب�أنه "عمل �أن�ساين طوعي" لرفع اجلزء
الأكرب من هذه الالفتات التي مل يبق منها �إال الثقيلة
جدا وتتطلب معدات خا�صة لإزالتها� .سكان الع�شوائيات
ينتظرون هذا اليوم بفارغ ال�صرب ،بغية اال�ستفادة
من احلديد امل�ستخدم يف الدعايات االنتخابية لرتميم
�سقوف منازلهم ،خا�صة و�أن قيمة مل�صق بحجم
مرتين يف ثالثة �أمتار تبلغ نحو  300دوالر ،بينما

يقوم احلمالة الذين يجمعون حديدها ببيعه للحدادين
بن�صف �سعر قيمته �أو �أقل ،فيما يباع ق�سم �آخر لتذويبه
و�إعادة ت�صنيعه ،بح�سب خمت�صني.
م��ن جهته ق��ال القيادي يف ائ��ت�لاف "الفتح" كرمي
النوري ،يف ت�رصيح �صحفي� ،إن "ن�سبة م�شاركة بائعي
ال�سكراب واخل��ردوات يف جمع حديد الالفتات فاقت
ن�سبة امل�شاركني باالنتخابات الربملانية" ،مو�ضحا
�أن "تلك املجاميع رفعت الالفتات التي احتاج و�ضعها
�شهر كامل ب�ساعتني او ثالث �ساعات رغم اعتقادنا
بان االمر مل يقت�رص عليهم فقط بل كان هناك جهود

م�شكورة من امانة بغداد لرفع تلك الالفتات للحفاظ
على جمالية العا�صمة .و�أ�ضاف النوري� ،أن "عزوف
ال�شعب العراقي عن االنتخابات ومقاطعته لها هو امر
يعنيه وهو �صاحب احلرية بامل�شاركة او املقاطعة
والن�ستطيع حتميله امل�س�ؤوليات او نقدح بوطنية
اي مواطن اذا مل ي�شارك باالنتخابات فهي طريقة
اختارها امل��واط��ن للتعبري ع��ن احتجاجه ورف�ضه
لت�رصفات ال�سيا�سيني واداء احلكومة" ،الفتا اىل ـن
"مقاطعة ال�شعب هي رد فعل جتاه الفا�سدين وماقام
به ال�سيا�سني خالل الفرتة ال�سابقة.

