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يـتـصـاعـد وأن الـنـاس يـحـاولـون الـفـرار
بـحـثـا عن سالمـتـهم وعن ظـروف أفـضل
لــــلــــعـــــيش وأشــــار إلـى أن حــــكــــومــــة
بــنـــغالديش تـــنــاضل من أجـل جــمع كل
الالجـئـ في مـخـيم واحـد حـتى تـسـهل
إدارة شــؤونــهم ومــتــابـعــتــهم. وأوضح
نـائب مـفـوض مـنـطـقـة كـوكس بـازار أنه
رغم جميع اجلـهود التي تـبذلهـا حكومة
ـانـحـة من أجل بـنـغالديش والــوكـاالت ا
توفـير الـرعاية لالجـئ فـما تـزال هناك
حــاجــة لـلــتــحـســ ولــتـقــد مــزيـد من
ــسـاعــدة خــاصـة فـي مـجــاالت اإليـواء ا
والـغــذاء والـصــرف الـصـحي والــصـحـة
خــاصــة مـع مــا هــو مــتــوقع من حــدوث

فيضانات ودخول موسم األمطار. 
 كمـا ذكر أيضـا أن هنـاك أكثر من 7700
طفل قد فقـدوا آبائهم وأمـهاتهم وذويهم
وليس لـديـهم من يـعولـهم. والحظ الـوفد
أثـنـاء الـزيـارة أن كـثـيرا مـن الالجـئ ال
يـــزالـــون يـــعـــانـــون من تـــوتـــر نـــفـــسي
ومـــعــظـــمــهم ال يـــرغب في الـــعــودة إلى
ـواطـنة ـار إال إذا مـنحـوا حـقوق ا مـيا

الكاملة. 
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وبـــدا واضــــحــــا حـــالــــة الـــرضــــا وسط
مـنــظـمـات اإلغــاثـة اإلنـسـانــيـة جتـاه مـا
. تــقــدمه حــكــومــة بــنــغالديش لـالجــئـ
ـــعــــنـــيـــة بـــالـــعـــمل وحـــثت األطـــراف ا
اإلنــسـاني مــنـظــمــة الـتــعـاون اإلسالمي
ودولـهـا األعـضــاء عـلى تـقـد مـزيـد من
الـدعم في مـخـتـلف األشـكـال وذلك بـغـية
التخفـيف من معاناة أولـئك الذين تركوا
وطــنـهم دون أن يــحــمـلــوا مـعــهم سـوى
ة لـلغـاية وصدمـات نفـسية. ذكريـات مؤ

وســافــر الــوفــد بــرا لــزيــارة مــخــيــمــات
بالوكالي حـيث أجرى اتصـاالت مباشرة
ـسـؤولة عن مع الـضحـايـا والسـلـطات ا
تسيير شـؤون اخمليم وكذلك مع موظفي
تحدة لشؤون الالجئ مفوضية األ ا
ومكتب تنـسيق الشؤون اإلنسـانية. بعد
ذلك زار الوفد منطـقة تومرو احلدودية
ـار وهـي مــنــطــقــة مــحــايــدة بــ مــيــا
وبــــنـــغالديـش حـــيث وصـف الـــضـــابط
ـآسي التي ـنـطـقـة ا ـسؤول عـن هذه ا ا
يواجـههـا الجـئو الـروهيـنغـا من معـاناة
مع األسالك الــشــائــكـة واأللــغــام قـبل أن
ـنــطـقـة شـديــدة احلـراسـة مع يـعــبـروا ا
اطـفـالــهم وفي بـعض األحــيـان مع كـامل
أفراد أسرهم. وتبذل بنغالديش قصارى
واد ـأوى والـغـذاء وا جـهدهـا لـتـوفـير ا
ـــرافق الــصـــحــيــة غــيـــر الــغــذائـــيــة وا
وتـسجـيل الـبـيـانات احلـيـويـة لالجـئ

الية اخلاصة بشكل وذلك من مواردها ا
منفرد على الرغم من الوعود التي قدمت
ــؤتــمــر الــدولـي لـلــمــانــحــ في خالل ا

جنيف في أكتوبر 2017.
ومع ذلك فــقــد الحظ الــوفــد أن األمـور ال
كن أن تستمر عـلى ما هي عليه حاليا
ـكن أن تــصل إلى حـد االنــهـيـار حـيـث 
ابـــتــداء مـن شـــهـــر فـــبـــرايـــر أو مــارس
الـية في ـوارد ا القـادمـ عنـدمـا تبـدأ ا
الـتـضـاؤل أو خالل مـوسم الـفـيـضـانـات
حيث ستـكون هـناك حاجـة إلى مزيد من
ـتــوفـرة في ــرافق ا اجلــهـود لــتـعــزيـز ا
اخمليمـات وذلك نتيـجة لألمطـار الغزيرة
وانــتــشـار األمــراض الــتي تــنـتــقل عــبـر
يـاه.  وتـسبـبت أزمـة الروهـيـنغـا التي ا
نــتــجـت عن تــصــاعــد الــعــنف في واليــة
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يـقف الالجـئـون الروهـيـنـغـا الـفارين من
ـار لـيسـتـقر بـهم احلال العـنف في مـيا
في بنغالديش على حافـة أزمة إنسانية
. ـــقــبـــلــ كــبـــيــرة في شـــبــاط أو آذار ا
ــنــظــمــة الــتــعــاون وأوضـح وفــد تــابع 
اإلسـالمي اخملـــــــاطــــــــر الـــــــتي حتـــــــدق
ــســـلــمــ الـــهــاربــ من بــالالجــئـــ ا
االنــتــهــاكـات الــتي مــورست ضــدهم في
ـار حجـم معـانـاة أكـثـر من مـلـيون مـيـا

الجئ يعيشون في بنغالديش. 
وقــــد ضــــيــــفت وزارة اخلــــارجــــيــــة في
بــنـــغالديش وفـــد مــنـــظــمـــة الــتـــعــاون
ـسـتـقـلة اإلسالمي والـهـيـئـة الـدائـمـة وا
حلقـوق اإلنسـان التـابعـة لهـا والذي زار
البالد في  3ـ 7 ينايـر اجلاري وأطـلعته
عــلى األوضـاع الــســائـدة في مــخـيــمـات
الجـئي الـروهـيـنـغـا في بـنغـالديش. كـما
قــام الـوفــد بـزيــارات لـبـعـض مـخــيـمـات
الالجئ وذلك للـحصول على مـعلومات
مبـاشـرة من الالجئـ الروهـيـنغـا الذين
يوصـفـون بأنـهم "أكـثر أقـليـة مـضطـهدة

في العالم". 
يـدانـية الـتي قام بـها وخالل الزيـارات ا
الـوفـد إلى مـخــيم الالجـئـ في مـنـطـقـة
كـــوكـس بـــازار أطــــلع نــــائب مــــفـــوض
ـشــتـرك عـلى ــنـطــقـة أعـضــاء الـوفــد ا ا
الـــوضـع اإلنـــســـاني داخل اخملـــيم ومـــا
يــنــقــصه مـن احــتـيــاجــات. وذكــر نــائب
فوض أن هناك ما مجموعه  12مخيما ا
كـان حـيث تنـتـشر عـلى طول في نـفس ا
ـسـافة ـار الـتي تـمتـد  احلـدود مع ميـا
فوض  217كيلومترا.  وأعرب نائب ا
عن أسـفه من أن تـدفق الالجـئـ ال يزال
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ــار في مــعــانــاة عــلى أراكــان فـي مــيــا
مستوى كارثي. منذ 25 أغسطس 2017
فـــــــــر أكـــــــــثـــــــــر من 655 ألـف الجـئ من
الــروهـيــنــغـا إلى بــنــغالديش اجملـاورة
وغـالــبــيـتــهم يــعــيــشـون فـي مـخــيــمـات
الـالجــئـــ في مـــنـــطــقـــة كـــوكس بــازار
جنوبي البالد. وقد انضم هؤالء إلى 87
ألف الجئ كـانـوا مـوجـودين بـالـفـعل في
بــنــغالديش مــنــذ أحــداث الــعــنف الــتي
انـدلـعـت في أكـتـوبـر 2016 وإلى أكــــثـر
من 300 ألف الجئ كـانـوا قـد فـروا جراء
سـلـسـلة سـابـقـة من أحـداث الـعـنف مـنذ

عام 1990.
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وبــذلـك يــرتــفع إجــمــالي عــدد مــســلــمي
الروهـيـنـغا في بـنـغالديش إلى أكـثر من
مــــلــــيــــون شــــخص. وروى الالجــــئــــون
الـفـارون قـصـصـا مـفـزعـة عن انـتـهـاكات
حـقــوق اإلنـسـان وانـتــهـاكـات أخـرى في

ار.  ميا
غـــالـــبـــيـــة الالجـــئـــ هم مـن الـــنـــســاء
واألطــفــال الـذيـن يـعــانــون من صــدمـات
نــفــســيــة وقـد وصـل كـثــيــر مــنــهم وهـو
يـــعــاني من إصـــابــات وجـــروح بــســبب
الــعــنف اجلـســدي وطــلـقــات الــرصـاص
والـشظـايـا والنـيـران واأللغـام األرضـية.
ـتـواصل من مـنظـمة ونـتيـجة لـلـضغط ا
الــتــعـاون اإلسـالمي واجملــتـمـع الـدولي
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أبـشروا أيـها الـعراقـيون فـان هيـئة الـنزاهـة ستـقضي عـلى الفـساد ! فـقد أعـلنت
كافحة الفساد تتضمن العديد من اإلجراءات الهيـئة  أنها وضعت خارطة طريق 
التي يجب على احلكومة ومجلس النواب ووزارات الدولة العمل بها وفيما يخص
مجـلس الـنـواب دعته الـهـيـئة إلصـدار قـوانـ لتـطـوير مـنـظـومة مـكـافـحة الـفـساد
ـشروع وإعادة النظر بـقانون األحزاب وقانـون العفو العام كقانـون الكسب غير ا
وفـيمـا يخص احلـكومـة دعتـها الـهيئـة لتـقو الـقيـادات اإلدارية وإبـعاد من حتوم
حولهم شـبهات فساد ومن والتنسيق مع مجلس القضاء لالكتفاء بالتحقيق الذي
جتريه الهـيئة بخـصوص قضايا الـفساد وعدم إعادة الـتحقيق من قـبلهم وطالبت
الهيـئة بعدم منح الـثقة مستـقبال ألي شخص متورط بـقضايا فسـاد كما تضمنت
نـظـومة مـكـافحـة الـفسـاد وأخرى لـتـلقي اخلـارطة تـشـكيل جلـان إلعـادة النـظـر 
زعـومـة كـمـا طـالبت الـلـجـنـة بـإنشـاء مـحـكـمة الـشـكـاوى حـول قـضايـا الـفـسـاد ا
ـتورطـ بـقضـايا فـساد هـذه أبرز خـطوط سـتوى ا سـؤولـ رفيـعي ا حملـاكمـة ا
خارطة الـطريق التي أعدتهـا هيئة الـنزاهة  ونقول لـهيئة النـزاهة ( بعد وكت ليش
مـسـتـعـجـلـ ) بـعـد خـراب الـبـصـرة أعـدتـهم خـارطـة طـريق ? وهل بـقي شئ من
ـليـاريـة واالنفـجاريـة لم تـسرق ? أمـوال العـراق ومـوازنات احلـكـومات الـسـابقـة ا
وهل بقي شئ من عـقارات الدولـة وعقارات أركان الـنظام الـسابق لم تسرق ومن
اضية واطن أن يتساءلوا أين كانت هيئة النزاهة كل السن ا حقنـا ومن حق ا
ـشـاريع الـوهـمـية الـتي  فـيـهـا نـهب أمـوال الـعـراق ومـوازنـات الـدولـة وأمـوال ا
وأموال االستـثمـار وأموال الصـفقـات الكبـرى لشراء األسـلحـة وأجهزة الـسونار
ـة وناقالت األشـخاص والـطائـرات الكـنديـة والـطائـرات السـمتـية الـبـولنـدية الـقد
ـة الـتي  طالؤهـا وبـيـعهـا لـلـعـراق عـلى أنـها ـة واألسـلـحة الـقـد ـدرعة الـقـد ا
ـسؤول جديدة وكـلفت الـدولة ملـيارات الدوالرات نـصفهـا ذهبت لـلسيـاسي وا
للفـاسدين? وأين األمـوال اخملصصـة للـبطاقـة التمـوينـية وهي ملـيارات أخرى من
الــدوالرات ســرقت ? وأيـن األمــوال الـتـي ســرقت من صــفــقــات تــدريب وإعــاشـة
اجلــيش والــقــوات األمــنـــيــة وهي مــلــيــارات من الــدوالرات ? وأين األمــوال الــتي
ستـشفيات ـليارات التي خـصصت لبـناء ا ـشاريع الكـهرباء ? وأين ا خصصت 
ـدن التـرفيـهيـة والسـكنـية كـمديـنة النـخيـل في البـصرة التـي نفذت عـلى الورق وا
فقط ? وأين األمـوال التي نهبت من مشروع النجف عاصمـة الثقافة العربية الذي
لم تنجـز مشاريعه الى يومنا هذا ومشروع بغـداد عاصمة الثقافة العربية ? وأين
األمـوال التي نـهـبت من صفـقات مـا سمي بـجداول الـتراخـيص للـحقـول النـفطـية
التي بيـعت لشـركات أجنـبيـة ? وماذا فعـلت الهيـئة ألراضي احملـيط في الكاظـمية
وعـقـارات الدولـة وعـقـارات أركان الـنـظـام السـابق الـتي وزعت عـلى الـسيـاسـي
سـؤولـ وعـوائـلـهم ? والـقـائـمـة تـطول عـلى عـمـلـيـات فـسـاد وسـرقـات  كـبرى وا
أبـطالـهـا سيـاسـيون كـبـار طويت مـلـفاتـهـا فال  إعادة هـذه األمـوال  والعـقارات
سروقة  وال  محاسبة السراق والفاسدين الذين نهبوها ,ثم ماذا حصلنا من ا
ـصاحلـة الوطـنيـة التي نـهبت األموال خـرائط الطـرق العـديدة الـسابـقة كـخارطة ا
الكبـيرة اخملصـصة لهـا ولم تتصـالح حتى أحزاب الـسلطـة بينـها وليس األحزاب
ـعارضة لـلعملـية السـياسية وخـارطة حل اخلالفات بـ احلكومات والتنـظيمات ا
ــركـزيــة وإقـلــيم كـردســتـان وخــارطـة اإلصالحــات وغـيــرهـا من اخلــرائط الـتي ا
سيقـدمها الـعراق (ألطلس اخلـرائط اجلغـرافية لـلعالم لالسـتفادة مـنها عـلى أنها
خـرائط عراقـيـة قيـمة ) ثم مـا دور هيـئة الـنزاهـة في هذه اخلـارطة لم تـب الـهيـئة
ذلك وحتى في هـذه اخلارطة هنـاك تمييـز ب الفاسـدين فالفـاسد الصغـير يحال
سـتوى  يجب أن تـخصص له مـحكمـة خاصة للمـحاكم الـعادية والـفاسد رفـيع ا
أليس الـعراقيـون سواسـية أمام الـقانـون وأليس الـقانون يـطبق عـلى اجلميع دون
تميـيز أو تـفضـيل . يا هيـئة الـنزاهـة نحن ال نحـتاج الى خـرائط نحـتاج الى عمل
جـاد وحـقيـقي ونـزيه وفعـال حملـاربة الـفـسـاد من خالل القـوانـ النـافـذة التي لم
ـنـاسـبـة وقـانـون ــة وال جـنـحـة وال جـنـايـة إال وحـددت لـهـا الــعـقـوبـة ا تـتـرك جـر
العـقوبات الـعراقي وتعـديالته لم يترك شـاردة أو واردة إال ولها نص قـانوني فما
جـدوى اخلـرائط إذا  تفـعيل االدعـاء الـعام والـقضـاء وإبعـادهـما عن الـتسـييس
إذن نحن نـحتـاج الى ادعاء عـام فعال والى قـضاء عـادل ونزيه والى هـيئـة نزاهة
ـوجودة في أدراج غـير مـسيـسة تـخرج الـينـا ملـفات الـفسـاد العـديدة والـكبـيرة ا
الـهيـئـة واحملاكم والـتي تـتعـلق بـعمـلـيات فـسـاد كبـرى وسـرقات كـبـرى وعمـلـيات
غـسيل  وتـهـريب أموال كـبرى وعـملـيات مـشاريع وهـميـة عديـدة وصفـقات كـبرى
أبطالـها سياسيون ومسؤولون حكوميون كبار ومتنفذون  في احلكومات السابقة
واحلالـية ويعرفهم الشعب الـعراقي جيداً ويعرف فـسادهم وسرقاتهم ال أن تطلع
عليـنا الهـيئة بـ فترة وأخـرى بإحـالة موظف صـغير هـنا ومديـر تسجـيل عقاري
هـنـاك اسـتلم رشـوة أو بـاع عـقـارا خارج الـضـوابط أو مـعـاقبـة وزيـر أو مـسؤول
هــارب خـارج الــعـراق ومـا أكــثـر الــفـاسـديـن والـسـراق داخل الــعـراق احملــمـيـ
ـنـاصبـهـم وأحـزابهـم وكـتلـهـم فـيكـفـي مـا سمـعـنـاه وقـرانـاه عن خـرائط وخـطط
وجلان أعـدت وشكلت لـتضيـيع الوقت واجلهـد ولصرف أمـوال كبيـرة العراق في
أمس احلـاجـة لهـا فـاعـمـلـوا بـجـد وجتـرد ونـزاهـة وعـدالـة وتـطـبـيق الـقـانون عـلى
اجلميع دون تـمييز فـترضون الـله أوالً وضمائركم ثـانياً وشعـبكم ثالثـاً وتخدمون
وطـنكـم خدمـة حـقيـقـيـة و حتقـقـون مـا تعـجـز عـنه كل اخلرائط والـلـجـان واخلطط

ؤمنون ) صدق الله العظيم (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وا
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ــار في 23 فــقــد وقــعت حــكــومــة مــيـا
نـــوفـــمـــبـــر 2017 اتـــفـــاقـــا إطـــاريـــا مع
بنغالديش إلعادة الجئي الـروهينغا إلى
ـار. وخــلص الـوفـد إلى أنه مـا لم مـيـا
ــار بـإعــادة حــقـوق تــقم حــكــومـة مــيــا
ـسلوبـة من الروهينـغا إليهم واطنة ا ا
فسوف يكـون التقدم احملـرز ضئيال على
ـار قد سـؤولـ في ميـا الرغـم من أن ا
وعــــدوا بــــإعــــادة الــــدفــــعـــــة األولى من
ن الروهينغا وقوامها  100ألف الجئ 
يــعــيــشــون فـي مـخــيــمــات الــلــجــوء في
بـنغالديش وذلك بـعـد منـاقـشات مـطـولة
وشـاقــة.  وال يـزال اتــفـاق إعــادة الجـئي
الـروهـيـنـغـا يـنـقـصه الـكـثـيـر من األوجه
الـتي لم يتم الـتـطرق إلـيـها كـمـا ال يزال
األمر غير مؤكد فيما إذا كانت السلطات
ار صادقة فيـما أعلنته من أنها في ميا
سـتسـتـعـيد الجـئي الـروهـينـغـا وما إذا
كــانت ســتــفــعل ذلك بــشــكل يــحــفظ أمن

الروهينغا وكرامتهم. 
وعلى الـرغم من أن بـنغالديش قـد ذكرت
ـار ترغب في البـداية باسـتعادة أن ميا
 100من الجئي الروهينغا فإن هناك

ـار ترغب في أن تـقاريـر تـفـيد بـأن مـيـا
تـــبـــدأ بـــاســـتـــعـــادة  4500 هـــنـــدوسي
يـــعــيــشــون كالجــئــيـــ في بــنــغالديش
أيضا األمر الذي ال يبعث على الثقة في

ار. نوايا حكومة ميا

d¼UEð… ∫  االالف من الروس يتظاهرون ضد بوت في موسكو

{ واشــــنــــطـن (أ ف ب) - مــــنــــحت
الــســلـــطــات االيــرانــيــة امس اطالق
دة اربعة ايام ألسباب سراح مؤقت 
ــازي وهــو انـــســانــيــة الـى بــاقــر 
االكــبـــر ســـنـــا بـــ مـــجـــمــوعـــة من
وجودين في واطنـ االمريكـي ا ا

سجون اجلمهورية االسالمية.
ازي وقال جـاريد غـيـنسـر محـامي 
ـوظف ان مـوكلـه البـالغ 81 عـاما وا
ــكـنه الــســابق في الــيـونــيــسف ال 
مغادرة ايـران ويحظـر عليه الـتحدث

الى وسائل االعالم.
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ـازي مسـجون وسيـامـاك ابن باقـر 
ايــضــا الى جــانب والــده فـي ايـران
وكالهــمـــا يــحـــمالن اجلـــنــســـيــتــ

االيرانية واألمريكية.
ــســتـــشــفى في 15 ـــازي ا وادخل 
كانـون الـثاني/يـنايـر لـلمـرة الرابـعة

ـاضي بعـد مـعـاناته من مـنذ الـعـام ا
هــــبـــــوط شــــديـــــد في ضـــــغط الــــدم
واضـطراب نـبـضات الـقـلب واالعـياء

بحسب محاميه.
ـازي في ايـلـول/سـبـتـمـبر وخـضع 
جلراحـة طارئـة لتـركيب جـهاز مـنظم

لضربات القلب.
وعــلـقت الــنـاطــقـة بــاسم اخلـارجــيـة
االمـــريــكــيــة هــيـــذر نــويــرت "نــرحب
ـازي بـالـنـظـر بـاطالق سـراح بـاقـر 
الى تــدهـور حـالـتـه الـصـحـيــة لـكـنـا

نشير الى ان اطالقه مؤقت فقط".
واضـــافـت "نـــحن نــــدعـــو الى اطالق
الــســراح الـفــوري والــكـامـل لـعــائــلـة
ـا في ذلـك ابـنه ســيــامـاك ــازي 
اضـــافــــة الى امــــريــــكــــيـــ آخــــرين
مـحــتـجـزين بــدون وجه حق من قـبل

احلكومة االيرانية".
ـــازي وابــــنه وحـــكـم عـــلـى بـــاقــــر 

سـيــامـاك في تـشــرين االول/اكـتـوبـر
بــالــســجن عــشــر ســنــوات بــتــهــمــة
"الــتـخـابــر والـتــعـاون مع احلــكـومـة
االمريـكـية". وقـال بـاباك االبن االكـبر
ـازي "ان عودته الى الـسجن لبـاقر 

تشكل تهديدا حلياته".
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وقــــال "اتــــوسـل الى الـــــســــلــــطــــات
االيرانية ان تظهر الرحمة وان تمنح
والدي اطالق سراح دائـم كي يقضي
بقـيـة ايام حـيـاته مع عائـلـته قبل ان

نواجه ماساة ال عودة عنها".
وقـــال احملــامي غـــيــنـــســر ان اعــادة
ــازي الى ســـجــنه اخلــمــيس كــمــا
يــــنـص الــــقـــــرار يـــــرقى الى "حـــــكم
باالعدام" عليه. واضاف انه "السباب
ـمـنـوحـة له انـسـانـيـة فـان االجـازة ا
لح حل يجب ان تكـون دائمة. ومن ا
قــضــايــا ســيــامـاك نــامــازي وبــقــيـة

ــســجــونــ ظــلــمــا". االمــريــكــيــ ا
ويــــقـــــضي شــــيـــــو وانغ الـــــبــــاحث
االمـــريـــكي الـــصــيـــني مـن جــامـــعــة
برنسـتون حـكما بـالسجن  10اعوام

ايضا في ايران بتهمة التخابر.
وفي آذار/مـارس عـام  2007اخـتـفى
في جــزيـرة كـيـش االيـرانــيـة روبـرت
لـفيـنسـون عـميل مـكـتب التـحـقيـقات
ـســتــشـار في الــفـدرالي الــســابق وا
ركزية االمريكية. وكالة اخملابرات ا
والـعالقـات الـدبـلـومـاسـيـة مـقـطـوعة
بـــ واشــنــطن وطـــهــران مــنــذ عــام
1980 وعاد التوتر الى التصاعد

بــ الــطــرفــ مع وصــول الـرئــيس
دونالد ترامب الى السلـطة بعد فترة
قـــصــيـــرة من الـــدفء في الـــعالقــات

خالل عهد باراك اوباما.
الى ذلك اطـلــقت الـشـرطــة الـروسـيـة
ـعارض الـرئيـسي للـكرمـل سراح ا

اليـكسي نافـالني بـعد اعتـقاله لـفترة
وجيزة االحـد في موسـكو فيـما لبى
اآلالف دعــوته لــلــتــظــاهـر فـي ارجـاء
الــبالد ضـــد انــتـــخــابـــات رئــاســـيــة
وصفـهـا بـ"اخلـدعة" سـتـجري في 18

آذار/مارس.
وكتب نـافالـني على تـويتـر "انا حر"
مــضـيــفـا "انه يــوم بـغــايـة االهــمـيـة
ـنـعـهم شـكـرا لــكل هـؤالء الـذين لـم 

اخلوف من الدفاع عن حقوقهم".
وكان نحـو عشرة رجـال شرطة قادوا
نـافـالــني بـالـقــوة الى داخل شـاحـنـة
ذات زجاج داكن بعـيد انـضمامه الى
مــنـــاصــريه في تـــظــاهــرة في شــارع
تــفــيــرســكــايــا في وسـط الــعــاصــمـة
الروسية موسكو بحسب ما اظهرت

صور نشرها مناصروه.
وجتــمع نـــحــو اربــعــة آالف شــخص
بحسب تـقديرات وكـالة فرانس برس
(الف شخص بـحسب بيـان للـشرطة)
في وسط مـوسـكــو مـحـاطـ بـاعـداد
. وانـــتــهت كـــبــيـــرة من الــشـــرطــيــ
التـظاهرة قـرابة الـساعة  15,00ت غ
وفق مــا اعــلـن فــريق نــافــالــني عــلى
مـوقعي تـويـتـر ويوتـيـوب. وقال "من
واجـــــبـــــكـم االخالقـي الـــــعـــــودة الى
مـــنــازلـــكم وانــتم تـــشــعـــرون بــانــكم
اتـــمـــمـــتم واجـــبــكـم". ورغم ذلك ظل
نــحــو مــئــة مــتــظــاهــر فـي مــوســكـو
يــطــلـقــون شــعـارات ضــد الــكـرمــلـ

والفساد امام مقر احلكومة.
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تظاهرة جانا لفرانس برس وقالت ا
"نريد احلريـة وانتخابـات نزيهة وان

يشارك نافالني في االنتخابات".
وتـــظــاهـــر نــحــو 1500 شــخص في
ســان بــطـرســبــورغ في شــمــال غـرب
" البالد هـاتف "روسـيا بـدون بوت
وايـضـا "واحـد اثـنان ثـالثة ارحـل يا
" وسط انـتـشـار كثـيف لـقوات بـوت

الشرطة.
ـــتـــظــاهـــرين (3500 وجتـــمع آالف ا
وفق الـشـرطـة) في نـحو 120 مـديـنة
في مــقـاطـعـات نــيـجـنـي نـوفـغـورود
وتشـيبـوكـساري (روسـيا الـوسطى)
وتومسك (سيـبيريـا) وياكوتسك في
اقـصـى الـشــرق الـروسـي رغم تـدني
احلرارة الى 45 درجة حتت الصفر.

وبـحـسب مــنـظـمـة "او في دي-انـفـو"
غـير احلـكـومـية فـقـد  تـوقيف 257
نـاشـطـا عــلى االقل في روسـيـا خالل

التظاهرات.
وكان فريق نـافالني اكـد على وسائل
الــتـواصـل االجـتــمـاعـي ان الـشــرطـة
اقتحمت مكاتـبه في موسكو وقطعت

بــثـا مـبــاشـرا لــتـظــاهـرات في شـرق
البالد. واضـافوا ان الـشرطـة اوقفت
ـــنـــظــمـــة الــتي عـــددا من اعـــضــاء ا
اسسـها "صـندوق مـكافـحة الـفساد"
وكــــــذلك مــــــؤيــــــديـن له فـي بــــــعض
ــــــنــــــاطق. وقــــــبـل شـــــهــــــريـن من ا
االنــتـخـابــات قـرر نـافــالـني تــنـظـيم
جتـمــعـات حتت شـعــار "هـذه لـيـست
انـــتـــخــابـــات بل خـــدعـــة". وقــال في
شريط مصور االحد ان التظاهر ضد
الـكـرمـلـ "هـو سالحـنـا الـسـيـاسي"
ـارسـة مـضـيـفــا "اذا لم نـنـجح في 
ضغط فاعل عـلى السلطـة فلن نحقق
شيـئا". وحذرت بـلديـة موسـكو التي
لم تأذن بـتنـظـيم هذه الـتظـاهرة من
انــهـــا ســـتـــطــلـب اتــخـــاذ "تـــدابـــيــر

قضائية" ضد نافالني.
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وكان نافالني (41 عاما) اعتقل ثالث
مرات في 2017 ألنه نـظم تـظـاهرات
غـيــر مـصـرح بــهـا وضـمـت أحـيـانـا
ــشــاركــ في جــمــيـع انــحـاء آالف ا

ئات. روسيا وتخللها اعتقال ا
ألنه ال يــــســــتــــطــــيع الــــتــــرشح الى
انـتــخــابـات  18اذار/مـارس يــنـوي
شاركة نافالني التـأثير على نسـبة ا
من خالل دعوة الـروس الى مـقاطـعة

هذه االنتخابات.
وكــان قـال في مــقـابــلـة حـصــريـة مع
وكـــالـــة فـــرانس بـــرس "لـــيـس ثـــمــة
انتخابات حقيقية في الوقت الراهن
ونطالب بـأن يعـيدوها لـنا". واضاف
ان االنـتــخـابـات "تـقــضي في الـواقع

." باعادة انتخاب بوت
ومــا لم حتــدث مــفــاجـآت يــرجح ان
قبلة الرئيس يفوز في االنتخابـات ا
الـروسي الـذي حـصل عـلى اكـثـر من

ئة من نوايا التصويت  61با
ـرشــحـ مــتـقــدمــا بـأشــواط عــلى ا
اآلخـرين كـمـا افـاد اسـتـطالع لـلرأي
اصـدرته في كــانـون األول/ديـسـمـبـر
مؤسسة "فيتسيوم". وسيتولى بذلك
الرئـاسة لـواليـة رابعـة تسـتمـر حتى

كن ان 2024. لكن انتصاره 
ــشــاركــة يــشـــوبه ضــعف نــســبــة ا
شكـلة احلقـيقيـة للسـلطة كـما قال ا
لــيف غـودكــوف مـديـر مــركـز لــيـفـادا
ستقل الستطالعات الرأي لفرانس ا
بـرس. وفي تشـرين الـثـاني/نوفـمـبر
ــئـة من الـروس ـاضي قـال 58 بـا ا
انهم سيـدلون باصـواتهم مقابل 69
ئة في االنتخابات الرئاسية التي با
ـــــئــــة في جــــرت في  2012و 75بــــا
اقـتراع  2008بحـسب ارقـام نـشـرها

معهد ليفادا.

بعـد الـنـجـاحـات الـسـيـاسـيـة في مؤتـمـر دافـوس لـرئـيس الـوزراء الـدكـتـور حـيدر
آلن لـتحويل هـذه النـجاحات العبـادي تتـنظر الـعراق فـرضيـات نصف الكـأس ا
الى أمـوال استـثـماريـة يـتـوقع ان تصل الى 100 مـلـيار دوالر والـسـؤال األبرز:

نشود ?? ساعدات في اإلصالح االقتصادي ا كيف توظف دبلوماسية ا
تـعـصف بـالـعـراق الـيـوم حـالـة مـزدوجـة األولى تـعـزيـز قـيم االنـتـصـار من خالل
ـرتـقبـة والـثانـيـة معـاجلـة االزمة ـانيـة ا صـناديق االقـتـراع في االنـتخـابـات البـر
ـتـــــفـاقمـة والتي وصـلت الى حدود غيـر محـمودة فـهنـاك اكثر من االقتصـادية ا

130 مليار دوالر ديونا على الدولة بفائدة سنوية تتجاوز 10 مليارات دوالر
وهناك مـستحقات للـشركات النفطيـة بســــــبب العقود االسـتخراجية بحدود 12
ـا تصل الـى عشرين وازنة ر داورة الـعجز فـي ا ملـيار دوالر وأيـضا قـروض 
مـلــيـار دوالر او اقل مـع أسـعــار واعـدة لــلـنــفط خالل الــنـصف األول من الــعـام

اجلاري .
ختلف كتله يوقف موازنة 2018 زدوجة جعلت مجلس النواب   هذه احلالة ا
ـيول ـقبـلـة مرة بـسبب مـا يـعرف  عـند افـتراضـات االسـتحـقاقـات االنـتخـابـية ا
ــطـالب الـنــاخـبــ ومـزاجـهـم خالل احلـمالت االنــتـخــابـيــة فـيــتـصـاعــد حـديث ا
ـا يجـبر الـنواب على ـزايدات  رشـحون انـفسـهم في سوق ا الـشعـبيـة ويجـد ا
ـزايــدات لـيس كـنـواب لــتـحـقـيق مـصــلـحـة الـعـقـد اخـذ احلــد األقـصى من هـذه ا
فـترض بل كـمرشح حتـمي امام صـندوق االقتـراع وهكـذا توقفت االجتـماعي ا
مـوازنة 2018 عنـد مختـلف الكـتل السبـاب انتـخابـية في مـقابل انـتظـار اجملتمع
قبل بروز الـرغبة اإلصالحية ترقب أواسط الشهـر ا الدولي في مـؤتمر الكويـت ا
واصـفـة صـندوق الـنـقـد الدولي لـلـقطـاع االقـتـصادي واإلداري فـي الدولـة وفـقـا 
نتظر ساعدات االستثمارية ا ائي لتكون ا تحدة اإل وارشادات برنـامج األ ا
ــدن احملـررة وكـذلك الـبـنـى الـتـحـتـيـة ــهـا لـلـعـراق مـثــمـرة العـادة اعـمـار ا تـقـد
سـاعـدة العـراق في االنتـقـال الى ما يـعرف لـالقتـصاد الـعـراقي ومسـعى دولي 
ــطـبق في اقـتـصـاديـات دول بــالـسـوق الـرأسـمـالي االجــتـمـاعي وهـو الـنـمـوذج ا
مـعـروفـة في االحتـاد األوربي وبعـض الدول الـعـربـيـة لـتحـقـيق نـوع من الـعـدالة
االجـتـمـاعـية مـقـبـل نـقل الـقـطـاع الـعام مـن حـالـة الـركود االقـتـصـادي الـى سوق
ـديونـية الـدولـية لـلعـراق بـإعادة تـدوير مـساهـمة دولـيـا ومحـليـا وحـلحـلة ازمـة ا
ـنح سوق الـعمل فـرضيات تـوفير ا  خدمة الـدين على سـنوات اكـبر للـسداد 

فرص عمل مطلوبة بشدة جليوش من العاطل عن العمل .
هل يـفـهم الـنـاخب الـعـراقي احلـقـيـقـة الـكـلـيـة الـشـامـلـة الزمـة بـلـده االقـتـصـادية
ــرشــحـ كال والـســبب ان أعــضــاء مـجــلس الــنـواب - ا اجلــواب االفــتـراضـي
ـا يشـابه مقـولة (ال تـقربوا ـقبـلة يـقدمـون هذه الـصورة الـشامـلة  لالنـتخـابات ا
ة وهي معضـلة حقيـقة إلغراق الناخب الصالة) ويصـمتون عن بقـية اآلية الكـر
ـنكـوبة نـاطق ا ـا يعـرف بـ(اجلـهل االنتـخابـي) فيـقدمـون ما يـوصف بـحقـوق ا
ـعــرفـة في وحــقـوق الــبـتــرودوالر وغـيــرهـا مـن األمـور دون ان تــتـوسع دائــرة ا
ـقبـلـة واحلـلول ـفـترضـة لـلـحديث عن مـسـتـقبل األجـيـال ا البـرامج االنـتـخـابيـة ا
ـطـلوبـة واي جـولـة مبـتـدئـة على مـواقع الـتـواصل االجـتمـاعي تالحظ الـفـروقات ا
ية التـخصصية عن مستقبل االقتصاد الكبـرى ب ما يطرح في الندوات االكاد
العـراقي وب مـا يطـرح من ما نـشيـتات حـمراء في مـواقع التـواصل االجتـماعي
عن مـفاسـد الـسلـطة وعـدم قـدرة حكـومة الـعـبادي عن االتـيـان بخـطوات حـقـيقـية
انـح في الـكويت حلل مـعضـلة الـبلـد االقتـصاديـة وان جل ما تـوظف مـؤتمـر ا
ـانحـ ورقـة رابـحة في صـنـدوق االقـتراع !! يـرغـبه العـبـادي ان يـكـون مؤتـمـر ا
سـؤولية الـدستوريـة جمللس النـواب حتتم االنطالق ا يـصح هذا القـول لكن ا ر
من رؤية شـاملـة للـمصـلحـة العـامة في إقـرار موازنة 2018
سـاعدات ودون ذلك تصـبح فـرصة تـوظيف دبـلومـاسيـة ا
فـي مـؤتـمــر الـكـويت لــلـمـانــحـ في مــهب ريـاح الـتــنـابـز

االنتخابي ... 
ولله في خلقه شؤون !!
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