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{  غـزة (االراضي الـفلـسـطيـنـية) أ
ف ب) - توفي شاب فلـسطيني ثان
مــــتـــأثــــرا بـــجــــروح أصـــيـب بـــهـــا
بـرصــاص اجلـيش االسـرائـيـلي في
مواجـهات خالل تظـاهرات "مـسيرة
الـعـودة" قـبل نـحـو أسـبـوعـ قـرب
احلدود في جنوب الـقطاع بحسب
مـا أعلـنت وزارة الـصحـة في قـطاع

. غزة االثن
وبوفاة الشابـ يرتفع الى أربع
عدد الفلسـطيني الـذين قتلوا منذ
انـدالع االحـتجـاجات الـفـلسـطـينـية
في اطــار "مــســيــرة الــعــودة" الــتي

اضي. بدأت في  30آذار/مارس ا
وقال الناطق باسم الوزارة الطبيب
أشـرف القـدرة لوكـالة فـرانس برس
عاما) إن "حتـرير سـعـيد وهـبة ( 18
من سـكـان رفح اســتـشـهــد مـتـأثـرا
بـــجـــروح أصـــيب بـــهـــا بـــرصــاص
االحــتالل في الـرأس في اجلــمـعـة
ـــســيــرات الـــعــودة" في الــثــانـــيــة 

السادس من نيسان/ابريل.
وكــان الــقــدرة أعـــلن أن "عــبــد الــله
مـحــمـد جـبـريل شـمـالي ( 20عـامـا)
استشـهد متأثرا بـجروح في البطن
بـرصـاص قـوات االحـتالل اجلـمـعـة
في رفح" قـــرب احلــدود الــشـــرقــيــة

لقطاع غزة مع اسرائيل.
وقـتل خمـسة فـلسـطيـنيـ اجلمـعة

واجهات. اضي في ا ا
وقال عدي وهبـة شقيق حترير إن
أخــاه مــصــاب بـــالــصــمم وأصــيب
برصـاصة لـدى اقتـرابه من احلدود
االسـرائــيـلــيـة أثــنـاء مـشــاركـته في
الـتــظـاهـرات شـرق خـان يـونس في

جنوب القطاع.
وأضــاف أن حتــريــر كـــان نــقل الى
مـسـتــشـفى "غـزة االوروبي" لــتـلـقي
الـعالج وكـان بــانـتـظــار احلـصـول
على إذن اسـرائيـلي للـسفر الى رام
الـله بـالـضـفـة الـغـربـيـة لـلـعالج في
مسـتشـفى هنـاك لكن أُعـلنت وفاته

. صباح االثن
وأصـــــيب نـــــحــــو خـــــمــــســــة آالف
فــلــســطــيــنـي بــالــرصــاص والــغـاز

ــســـيل لــلـــدمـــوع في تــظـــاهــرات ا
"مـــســــيـــرة الــــعـــودة" الــــتي بـــدأت
بــالـتــزامن مع ذكــرى "يـوم األرض"
على ان تختتم فـي ذكرى النكبة في
 15أيار/مايو. ويطالب احملتجون
بــتــفــعـــيل "حق الــعــودة" لالجــئــ
الــفــلــســطــيـــنــيــ ورفع احلــصــار

االسرائيلي عن القطاع.
ـالـيـزية الى ذلـك كـشـفت الـشـرطـة ا
يـــوم االثـــنـــ عن صـــور رســـمـــهــا
الكمـبيوتر لشـخص يشـتبه أنهما
ـبـور قــتال فـلــسـطــيـنــيـا في كــواال
وأضــافـت أنــهـــا وزعت تـــنـــبــيـــهــا
بشأنهما عند جميع مخارج البالد.
وأطــلق رجالن عــلى دراجــة نــاريــة
 14رصاصة على األقل على فادي
الـبـطش وهـو محـاضـر فـلسـطـيني
في مجال الهندسة يوم السبت في
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{ مــــانــــاغــــو - أ ف ب) - تـــخــــلى
رئـيس نـيـكـاراغوا دانـيـال أورتـيـغا
األحــد عن إصالح انـظـمـة الـتـقـاعـد
ـثيـر للـجدل الـذي ادى الى خروج ا
تــظـاهـرات اودت بـحــيـاة مـا ال يـقل
عن  24شخصا خالل خمسة ايام.
وقــال الـرئــيس خـالل اجــتـمــاع مع
اصــحــاب الــعــمل "يــجب أن نــعــيـد
ـــكـــنـــنـــا الـــســـمــاح الـــنـــظـــام ال 
ـــة واعـــمــال بـــالــفـــوضـى واجلـــر
ـــتـــظـــاهـــرين الـــنـــهب" واصـــفـــا ا

بالعصابات االجرامية.
وارتــفــعت حــصــيـلــة الــتــظــاهـرات
الـعــنـيــفـة احــتـجـاجــا عـلى اصالح
انـظـمــة الـتـقـاعــد الى اكـثـر من 24
قتيال بحسب منظـمة غير حكومية
ـــواجـــهـــات فـي حـــ تـــواصـــلت ا
واعـــمـــال الـــنــــهب االحـــد لـــلـــيـــوم

اخلامس على التوالي.
وبــدأت هـــذه االضــطـــرابــات وهي
االخــطـــر من نــوعـــهـــا مــنـــذ تــولي
اورتـيـغــا الـسـلــطـة قـبل  11عـامـا
االربــعـــاء في عــدد كــبـــيــر من مــدن
ــتـظــاهــرون عـلى الـبالد. واحــتج ا
اصالح يــــهــــدف الـى رفع قــــيــــمــــة
اقتطاعات اصحاب العمل واالجراء
مع خفض معاشات التـقاعد بنسبة
ئة وذلك بغرض تقليص عجز  5با
الــضــمــان االجــتـمــاعـي الـبــالغ 76
مـليـون دوالر تطـبيـقا لـتوصـية من

صندوق النقد الدولي.

وقالت رئيسة مـركز حقوق االنسان
الـنـيكـاراغوي فـيـلمـا نونـيـز لوكـالة
فـرانس برس "نـقـدر ان عدد الـقـتلى
فاق الـعشرين لـكننـا بصدد الـتثبت
الن هــنــاك الــكــثــيــر من الــتــضـلــيل
االعالمـي. الـوضع خـطـيـر بـالـفـعل
وهـــذا مـــا يــقـــلـص قـــدرتــنـــا عـــلى
الــتـثــبت". ولـم تـرد الــســلــطـات وال
الـشــرطـة عـلى سـؤال فـرانس بـرس

بشأن تأكيد هذه احلصيلة.
واشـارت آخر حـصيـلـة رسمـية الى

عــشــرة قـــتــلى اجلــمــعــة في حــ
حتدثت صحيفـة البرينسا عن اكثر
من  30قـــتــيال لـــكن دون ايــراد اي

مصدر.
ـــوجــــة االخـــيـــرة من وانــــدلـــعت ا
ـواجـهـات بـ شبـان مـتـظـاهرين ا
وشـــرطــة مـــكـــافـــحــة الـــشـــغب في
ماناغوا بعد خطاب عبر التلفزيون
لـلـرئـيس اورتـيــغـا مـسـاء الـسـبت.
ــتـــظــاهــرون حـــواجــز في واقـــام ا
الشوارع ورمـوا باحلجـارة عناصر

ـسيل الشـرطة الـذين ردوا بالـغاز ا
لــــلـــدمــــوع. ووجه الـــرئــــيس خالل
كـلــمـته نـداء لــلـحـوار لــكـنه اكـد ان
التظـاهرات مدعومة مـن مجموعات
ولة سياسـية معـادية حلكـومته و
من مـنظـمـات مـتـطـرفـة امـيـركـية لم

يسمها.
واضــاف اورتـيــغـا ان هــدفـهـا "زرع
الـــرعب وزعــزعـــة األمن" و"تـــدمــيــر
صـورة نـيـكـاراغـوا" بـعد " 11عـاما
من السلم" تـمهيـدا "لالستيالء على

احلكم". وبدت شوارع ماناغوا وقد
تـنـاثـر فـيـهـا احلـطـام صـبـاح االحد
بـــحـــسب مـــراســلـي فــرانـس بــرس

الذين شاهدوا اعمال نهب.
كما  نهب مبـان عامة في مدينتي
لـــيــون ومــاســايـــا قــرب مــانــاغــوا
واحـرقت ســيــارات ونـهــبت مــراكـز
جتــاريــة بــحــسب احلــكــومـة. و
نـشر جـنـود مسـلحـ بـبنـادق امام

باني االدارية. ا
ــصـــور احملــلي مـــيــغــيل وتـــوفي ا
اجنـيل غـاهونـا الـسبت في مـديـنة
بـلــوفـيـلــدس (شـرق) بـعــد اصـابـته
بالرصاص بينـما كان يلتقط صورا
لـــلــمـــواجــهـــات بــ مـــتــظـــاهــرين
وعــنــاصـــر الــشــرطـــة كــمــا ذكــرت

مصادر نقابية.
وبـحـسب بـيـان رسـمي قتـل شرطي
يبلغ من العمر  33عاما بالرصاص
الــــســـبت فـي مـــنـــطـــقــــة جـــامـــعـــة

اناغوا. البوليتكنيك 
ـــتــحـــدة األحــد ودانت الـــواليــات ا
ــفـــرطـــة الــتي "الــعـــنف والـــقـــوة ا
تـسـتــخـدمـهـا الــشـرطـة واشـخـاص
ـــــدنــــيـــــ الــــذين اخـــــرون ضــــد ا
ــارسـون حــقــهم الــدســتـوري في

حرية التعبير والتجمع".
من جـهتـه اعتـبـر االحتاد االوروبي
ان "الـعـنف غـيـر مــقـبـول" مـضـيـفـا
"يـجب أن تـتم الـتـظـاهـرات سـلـمـيـا
ويجب عـلى قوات الـشرطـة التدخل

بأقصى درجات ضبط النفس".
وفي رومــا دعــا الـبــابــا فــرنــسـيس
النيكـاراغوي الى "وقف كل اعمال
العنف" و"تفادي اراقة الدماء بشكل
مـــجـــاني" وحل اخلـالف "ســلـــمـــيــا

سؤولية". وبروح من ا
واعلن معارضو االصالح االحد عن
مــســيـرة جــديــدة بــاجتـاه جــامــعـة
البوليتكـنيك معقل االحتجاج حيث

حتصن مئات الطالب.
وهـذه اعــنف تـظــاهـرات تــشـهــدهـا
نــيــكــاراغــوا مــنــذ تــولي اورتــيــغـا

احلكم.
وقال السفـير النيـكاراغوي السابق
في واشنطن كارلوس تونيرمان "لم
نـشــهـد مـثل هــذا مـنــذ سـنـوات في

نيكاراغوا".
واوضـح ان مــــــجـــــرد انــــــتــــــشـــــار
االحـتجـاجات "في كـافة مـدن البالد
تـقـريــبـا وكـافـة اجلــامـعـات وقـيـام
احلـكومـة بقـمعـها بـعنف يـعني ان
هــنـاك تـمــلـمـال شـعـبــيـا لــيس فـقط
بـســبب االصالح بل بـسـبب كـيـفـيـة

ادارة البالد".
وبــحـــسب مـــحــلـــلـــ فــإن ســـكــان
نـيـكاراغـوا ضـاقـوا ذرعا بـاالرتـفاع
ــتــواصل لــتـــعــرفــات الــكــهــربــاء ا
والـــوقــــود والـــغـــاء الـــوظـــائف في
ـساعدات القـطاع الـعام وتقـليص ا
ساعدة االجتماعية بسبب تراجع ا
التي تقدمها فنزويال منذ سنوات.

بور وقتاله على الفور. كواال
قـاومة اإلسـالمية واتهـمت حركـة ا
(حـمـاس) الــتي تـديـر قــطـاع غـزة
وساد اإلسرائـيلي باغتيال جهاز ا
البـطش الذي قـالوا إنه مـن أعضاء

احلركة. ونفت إسرائيل االتهام.
اليزيـة محمد وقال قائـد الشرطـة ا
فـوزي بن هــارون لـلــصـحــفـيـ إن
ـشـتـبه بــهـمـا رسـمت بـنـاء صـور ا

على أوصاف أدلى بها شهود.
وفي تــسـجـيـل لـتـصــريـحــات قـائـد
الـشـرطـة اسـتــمـعت إلـيه رويـتـرز
قــال إن الـــصــور لــرجـــلــ فــاحتي
الـبشـرة قد يـكـونا أوروبـي أو من
منطقة الشرق األوسط. ويبلغ طول
كـلــيـهـمـا حـوالي  180سـنــتـيـمـتـرا

لكان بنية قوية. و
وكــان الــرجالن يـــســتــقالن دراجــة

نــاريـة ســوداء قــد تــكــون من طـراز
(بي.إم.دبـــلـــيـــو) أو (كــاواســـاكي).
وكان كل منـهما يـحمل حقيـبة ظهر

ويرتدي سترة سوداء وخوذة.
وقال محـمد فوزي ”سنرسل بعض
الـــرصـــاصـــات الــــتي جُـــمـــعت إلى
خــبــراء الــتــحـلــيـل لــتــحــديــد نـوع
ـستخـدم في عملـية القتل السالح ا

روعة.“ ا
وأضاف أن الـشرطة لـيست مـتأكدة
ــا إذا كـــان الـــرجالن مـــا زاال في

ماليزيا.
ــكـنــنـا إغالق جــمـيع وتـابــعـا ”ال 
ـــلك أي مــعـــلــومــات اخملــارج وال 

رسومة.“ أخرى غير الصور ا
كـــان أحــمــد زاهــد حـــمــيــدي نــائب
ــالــيـزي قــال يـوم رئـيـس الـوزراء ا
ـشـتبه ـعـتـقـد أن ا الـسـبت إن من ا

ـــوســـاد في قـــتل بـــالـــلـــوم عـــلـى ا
تــــونـــسي قـــالـت إنه أحـــد خـــبـــراء
احلـركـة في مـجـال الـطـائـرات الـتي

تعمل دون طيار.
وتــصـــاعـــدت حــدة الـــتـــوتـــر عــلى
احلـــدود بـــ غــزة وإســـرائـــيل في
ـاضـيـة بـعـدما األسابـيع الـقـلـيـلة ا
نـظم الـفـلـسـطـيـنـيـون احـتـجـاجـات
للـمطالـبة بحق الـعودة إلى ديارهم
التي أصبحت اآلن داخل إسرائيل.
واســتــخــدمت إســرائــيل الــذخــيـرة
احليـة وقـتلت  35فـلـسطـيـنـيـا على
ــا أثــار انــتــقــادات دولــيـة. األقل 
وتـــقـــول إســـرائـــيـل إنـــهـــا حتـــمي
حـدودهــا وتــتـخــذ هــذه اإلجـراءات
فــقـط عــنــدمــا يــقــتــرب احملــتــجـون
بـــدرجــــة كــــبــــيــــرة من الــــســــيـــاج

احلدودي.

∫—u

اليزية الشرطة ا
تكشف عن
شتبه صور ا
بهم في قتل
الفلسطيني
فادي البطش
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بـهــمـا في احلــادث أوروبـيــان عـلى
صلة بجهاز مخابرات أجنبي.

ونــفى وزيـــر الــدفــاع اإلســرائــيــلي
أفــيــجــدور لــيـــبــرمــان االتــهــامــات
ـوساد فـي اغتـيال ـتـعلـقة بـدور ا ا
ـــرجح أن الـــبـــطش وقـــال إن من ا
يــــكــــون قــــد قُــــتل فـي إطــــار نـــزاع

فلسطيني داخلي.
ووُجهت اتهـامات للـموساد بتـنفيذ
عـــدد مـن عــــمـــلــــيــــات االغــــتــــيـــال
لـــشــخـــصـــيـــات كـــبـــيـــرة بــيـــنـــهم
فلسطينيون في مناطق مختلفة من
الـــعـــالم. وتـــنــفي إســـرائـــيل دومــا

االتهامات.
ــوســاد مــتـــهم بــقــتـل مــحــمــود وا
ــبــحــوح الــقــائــد الــعــسـكــري في ا
حـمــاس في غـرفـته بـفـنـدق في دبي
في  .2010وفي  2016ألـقت حـماس
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{ مدينة هوشي منه (أ ف ب) - فر
نــغـــويـن من الـــنــظـــام الـــشــيـــوعي
ـفرده الـفـيتـنـامي عـلى م قـارب 
عنـدما كـان في التاسـعة من الـعمر
لكنه يـعود االن الى هذا الـبلد الذي
بــالـــكــاد يــعــرفه بــعــد إبــعــاده من
ـتحـدة الـتي كان يـعيش الـواليات ا

فيها منذ  40عاما.
فــقـــد تــرك ابـــنــاءه الـــذين كـــبــروا
وزوجته الثانية في بوسطن وبات
ـضي أيـامه مـتـنـقال بـ االدارات
الفـيـتنـامـيـة سعـيـا مـنه للـحـصول
عـلى اوراق هـويـة في مسـقط رأسه
الـذي كــان يــظن انه لن يــعــود إلـيه

ابدا.
وقـــال نـــغـــوين الـــذي ال يـــرغب في
الـكــشف عن اسم عــائــلـته ألســبـاب

أمنية "ما زلت ال اصدق اني هنا".
واضـاف نــغــوين الــذي يـعــاني من
احلرارة اخلانـقة في مديـنة هوشي
مـــنه الـــعـــاصـــمـــة االقـــتـــصـــاديـــة
الفـيتـناميـة التي بـات يعيش فـيها
"اريــد فــعال الــعــودة الى الــواليــات
ـا ــتــحــدة عـشت هــنــاك اكــثــر  ا

عشت هنا".
وقــد تــســلم هــذا الــعــامل الــســابق
ـتحدة احملكـوم عليه فـي الواليات ا

بــتــهــمـة الــتــآمــر والـتــزويــر األمـر
بــإبـعـاده لـدى خــروجه من الـسـجن
ـاضي قـبل ان يـتم تـرحـيله الـعـام ا
فـي كـــانــون االول/ديـــســـمـــبـــر الى

فيتنام.
ومـــثــله يـــواجه حــوالى  8600من
الـرعـايـا الـفـيتـنـامـيـ الـذين سجن
معظمهم بـسبب االجتار باخملدرات
او الــقـتل خـطـر االبــعـاد بـقـرار من

ادارة ترامب.
بــ تــشـريـن األول/اكـتــوبـر 2016
و 2017 أُبعد  71 فيـتنـاميـا -اكثر
رت من الذين أبعدوا قبل سنة-
ومـا زالت الـوتـيـرة تـتـسـارع. وبـ
كـانــون الـثــاني/يـنــايـر ومــنـتـصف
نــيـسـان/ابـريل هــذه الـسـنـة وصل
 76 من الـرعـايـا الى فــيـتـنـام كـمـا
تـفيـد معـلومـات األجهـزة األميـركية

للهجرة واجلمارك.
وتــطــبق الــســيـــاســة نــفــســهــا مع
ـكسـيك وكـمبـوديـا وبورمـا... لكن ا
الـبعض يـعـتبـر ان مـا يحـصل على
صــعـيــد فـيــتـنــام يـشــكل انـتــهـاكـا
التفاق موقع ب هانوي وواشنطن
ـنع إبـعـاد الـفــيـتـنـامـيـ الـذين و
وصـــلــــوا قــــبل  1995وتـــطــــبــــيع

. العالقات ب العدوين السابق

وبدأ اربـعة الجئـ دعوى جمـاعية
ـتحـدة بعد ضد حـكومـة الواليات ا
طـردهم ونـددوا بـشـهـور االعـتـقـال

التي سبقت إبعادهم.
وفي تصـريح لوكالـة فرانس برس
ــتــحــدث بــاســمــهــا بــرنــدان قــال ا
رايــــــدي ان "هي\ات الــــــهــــــجـــــرة
واجلـمــارك االمـيــركـيــة تـركــز عـلى
االفــراد الــذين يــشــكــلــون تــهــديـدا
لالمن الـوطـني واألمن الـعام وامن

احلدود".
وعـــنـــدمـــا أُبـــعـــد نـــغـــوين كـــانت
الــــطــــائــــرة تــــقل حــــوالى ثـالثـــ
فـيـتــنـامـيـا آخــرين. وقـد نـزلـوا في
مــديــنــة هـــوشي مــنه بـــعــد رحــلــة
استغرقت  24ساعـة كانـوا خاللها

مكبلي األيدي واألرجل.
انه يــــعــــود بــــعـــد  40 عــــامــــا في
ــتـحــدة الــتي وصـلــهـا الــواليـات ا
وحده بـعدما قـتل احلكم الـشيوعي

والده في .1979
ومـنـذ عـاد الى فيـتـنـام التي تـركـها
قبل  40عـامـا اثر مـقـتل والـده بـيد
النظام الشيوعي في  1979انقلبت
حيـاة والدته الـعجـوز في الثـمان
رأسا على عقب. فـقد قصدها رجال

شرطة في زي مدني مرات عدة.

وبـقـلق قـال نغـوين "األمـر مـحـفوف
باخملاطر للغاية". ويشاطره آخرون

قلقه.
وقــال تـــيــد اوســيـــوس الــســـفــيــر
ــتـــحــدة في الـــســابـق لــلــواليـــات ا
فـيتـنام في مـقال كـتبه مـؤخرا انه
اضي النه كان على استقال العام ا
خالف مع الــســـيــاســة الــتي كــانت
ادارة تــــرامـب في تــــطــــبــــيــــقــــهـــا.
ارسة وخصـوصا النه كـان يؤيـد 

ضغـوط على الـسلطـات الفـيتنـامية
حـــــتى تـــــوافـق عـــــلى عـــــودة االف

. الالجئ
واضـاف اوسـيـوس لـوكـالـة فرانس
بـــرس "اعــتـــقــد في االســـاس انــهــا
ســيــاســـة عــنــصــريــة". واعــرب عن
تـخـوفه مـن ان يـتـعـرض عـدد كـبـير
ـبـعـدين النـتـهـاك حـقوقـهم في من ا
الـبـلـد الشـيـوعي الـذي ال يـتردد في

سجن معارضيه.

وهـذا بالـضـبط ما يـتـخوف مـنه فو
اضي رسالة ها الذي تسلم العام ا
ابــعــاده بـــعــدمــا امــضى فــتــرة في
السـجن. لكن فـيتـنام لم تـوافق بعد

على عودته.
وقــــال هــــذا الــــرجـل الــــذي يــــبــــلغ
الـسـابعـة والـثالثـ من العـمـر "انا
". ولم تـطـأ قـدماه عـالق بـ االثـن
فـيــتـنــام مـذ كــان في الـتــاسـعـة من

عمره وترعبه فكرة العودة إليها.
واضــاف فـو هـا الـذي انــهت ابـنـته
الـصـفـوف الـثانـويـة "ال شـيئ جـيدا
واطنون ال يتمتعون في فيتنام. وا

بحرية التعبير".
بعدون من بعض ويستفيد هؤالء ا
سـاعدة في الـوقت الراهن لـكنهم ا
لم يــيـــأســوا من ان يــتــمــكــنــوا من
الــعــودة الى بالدهـم بــعــد انــتــهـاء
واليـة ترامب "الـذي ال قـلب له" كـما

يقول نغوين.
وحــتى ذلك احلـــ يــريــد نــغــوين
تعلم قيـادة الدراجة وسيـلة التنقل
التي يفـضلها في مـدينته اجلديدة
حيث قامت زوجته بزيارته لتوها.
وقـالت بـاكـية "غـادر فـيـتنـام عـنـدما
كان صـبيـا صغـيرا. وال يـعرف االن

ماذا يتع عليه ان يفعل".

ــواطن الـعـراقي والـبـغــدادي خـصـوصـا بـاحلـمــلـة الـدعـائـيـة تـفـاجـأ ا
الــنـيـابــيـة الــتي انـطــلـقت مــؤخـرا حــيث اتـخــمت سـاحــات الـعــاصـمـة
رشـح اجلـدد والـشعـارات التي وشـوارعهـا طوال وعـرضـا بصـور ا
رافــقـتــهــا  ويـقــيـنــا ان عــشـوائــيـة اخــتــيـار االمــاكن الــتي اخـتــارهـا
ـرشح رشـحون شوهت سـاحات وشوارع الـعاصمـة خاصة ان ا ا
اختاروا فـرقا من العاطـل عن العـمل تعمل باجـور وقتية مـقابل نشر
صـور والفـتـات في الـعـاصـمة وبـال تخـطـيط او مـوافـقـات اصـولـية من
ـعنيـة كامانـة بغداد ومـجالس احملافـظات االمر الذي راحت اجلهات ا
فيـه الفرق الـعامـلة تـتسابـق على اختـيار االمـاكن االكثـر حيـوية وقطع
اوصـال ارصـفـة الـطـرق الـرئـيـسـة والـفـرعـيـة في بـغـداد ويـقـيـنـا انـهـا
ستـسبب حوادث مـرورية عنـد اول عاصفـة مصحـوبة باالمـطار والتي
تـقـتلـع تلك االعالنـات الـتي يـصل وزنـها الى عـشـرات الـكيـلـوغـرامات
النها معمولة من احلديد والقمـاش الفلكس وفي حال سقوطها تسبب
اضـرارا بـلـيـغة في الـسـاحـات والـشـوارع ناهـيك عن مـخـاطـرهـا على
ـواطنـ ومركـباتـهم  نعم اضـرار الحتصى سالـكي تلك الـطرق من ا
ـا تـهـون تـلك ـرشـحـ  ر بـسـبب عـشـوائـيـة نـشـر صـور والفـتـات ا
العشـوائية امام مـاكشفه الـسيد رئيس مـفوضية االنـتخابات الـعراقية
ــيــزانــيـة الــســابق عــلي الـالمي عــنــدمـا اعــلن فـي لــقـاء مــتــلــفــز ان ا
الي اخملصـصة لـلدعـاية االنـتخـابيـة لكل مـرشح جتاوزت عـشرات ا
رشـح فقط بـبغداد فـانها من الدنـانير واذا مـا توزعت على اعـداد ا
عنى الي من الـدوالرات مثلـها في احملـافظات االخـرى   تتـجاوز ا
ان مـيـزانـية انـفـجـاريـة رصـدتـهـا احلـكـومـة لـلـمـفـوضـيـة جتـاوزت حد
ـال االسـتـغـراب وفـي ذات الـوقت مـهـدت لـلـذين تـسـيل لـعـابـهم عـلى ا
ــزيــد من الــســرقــات  ومــايــثـيــر االســتــغــراب ان غــالــبــيـة احلــرام 
االعالنـات الـتي  نشـرهـا في شـوارع وساحـات بـغداد واحملـافـظات
مـعــمـولــة في بـلـدان اجلــوار ايـران ولــبـنــان وهـذا مـايــذكـرني بــعـمـود
صـحـفي كـتــبـته قـبل عـام واكـثــر بـعـنـوان ( الـقـمــاش صـيـني والـطـبع
ـنـاسـبـات الـديـنـيـة نـشـتـري ايـرانـي والـلـطم عـراقي ) وكـان في زمن ا
اطـوال االقـمـشـة مـن الـصـ وتـطــبع وتـخط في ايـران قــبل وصـولـهـا
لـلـعـراق  نـعم االن الـدعـاية االنـتـخـابـيـة التي كـلـفت وسـتـكـلف الـدولة
امواال طـائـلـة وخـيالـيـة وبـدال مـا ان نـستـثـمـرهـا للـمـكـاتب والـشـركات
ـتخصـصة والتي تـستثـمر االيادي الـعاملـة العراقـية والتي العـراقية ا
اليـ لشـركات غـالـبيـتهـا بال عـمل او تـعيـ يـقوم الـبعـض بارسـال ا
ومـتـخـصـصـ في دول اجلـوار وبـالـتـالي يـحـرم االف الـعـراقـيـ من
ـثل االمـوال اخلــيـالـيــة الـتي رصـدت لــلـدعـايــة االنـتـخـابــيـة ونـتــذكـر ا
الشعـبي العراقي ( الرحـمك والاخلي رحمة رب الـعا تـنزل عليك )
ــرشـحـ الـيــوم يـتـجـاوزون عـلـى سـاحـات وارصـفـة نـعم هـذا حـال ا
ـبالغ اخملـصصـة للـدعاية ا يـقوم الـبعض من لـفط نصف ا بغـداد ور
االنتخابـية  قبل ان يفـوز وكيف نضمن نـزاهة مثل هؤالء
اذا ماجـلسـوا على كـراسي مجـلس النـواب ? حيرة
والــله في زمن الــتــقــشف الــذي تــعــلــنه احلــكــومـة
وتطـلق في ذات الوقت ميـزانيـة انفجـارية للـدعاية

االنتخابية ! 

عـرضت لكم فـي مقـالي الـسـابق قـسامـا شـرعـيا لـلـواء ركن عـضو
فــرع وكـان الــورثـة 12 جـلــهم انــاث وفـيــهن قـاصــرات وفـيه 112
ـسـاءلـة الـفـردي (دون جـلـسـة قـرار) سـهـمـا لم يـبق مـنـهـا كــتـاب ا
10020ودون سـنــد قـانـوني سـهــمـا واحـدا ولـو لــلـقـاصـرات وفي
الـوقت نـفـسه لـم يبـق لـهم الـقـانون  72مـتـرا واحـدا حـتى تـشـكـيل
اللجنة اتي قلت سابقا انها ستشكل بعد حترير القدس الشريف.
واطن بـعـد نـشـري لـلمـقـال اطـلـعت مـصـادفـة على حـالـة مـشـابـهـة 
عـراقي (سابـقـا) وأوروبي حـالـيـا حيث انه حـاصل عـلى اجلـنـسـية
االوروبية التي من شروط احلصول عليها ان يقسم  الوالء لها
( (in act and in minedوهـو يـعـيش افضـل منـا جـمـيعـا مـنذ
ــقـيت ولـديه راتب عـقــدين من الـزمن وخـصــوصـا ايـام احلـصـار ا
ومـساعدات وسـكن وهو بـعيد عن قـوان العـدالة (االنـتقالـية) التي

يبدو انها ستنتقل بعد ظهور االمام (عج)
القسام اعاله كان يـشمل سبحان الله ( (12شخصا ايضا بينهم
طــفل له راتب ايـضـا وكــان راتـبـهم الــشـهـري مع الـطــفل الـرضـيع
ـتراكم اجملـاهد 21 مـليـون ديـنـار عـراقي فـقط ال غـير واسـتـلـمـوا ا
الـذي حـسب لـهم من حلـظـة رحـيـلـهم اي بـعـد اسـبـوع من اجلـهـاد
ن لم ـتـراكم الـذي احـتـسب  وهـو اقـصـر جـهـاد في الـتــأريخ .. وا
يكن ولـد وثالثـة اربـاعهم لم يـكـونـوا قد ولـدو بـعد اي انـهم جـاهدو
عـركـة في مانـشـستـر او الـهايـد بـارك. بيـنـما الـكـتاب عـلى ارض ا
 10020 شـمل من حـكم بـاإلعـدام سابـقـا وسجن بـنـفس الـسجن
الذي سجن فـيه االخ باسم البديري ( ولـلتاريخ فهـو لم يكن السيد
البديري مشاركا بالـكتاب الفردي اعاله وغير راض عنه هو وباقي
اعضـاء الهيـئة كون جلـستهم الـرسمية صـوتت على ايقـاف الكتاب

اعاله بقرارها الرسمي  187 بعد شهرين من صدور الكتاب .
رواتب االخـوة في الـقـسـام رقم (2رفـحـا) يـذكـرني عـنـدمـا لم تـكن
ـفـهـوم الـدولـة احلـديـثـة ومـؤسـسـاتـهـا وأراد عـمـر بن هـنـاك دولـة 
اخلــطـاب (رض) وضع ســلم رواتب (كــانت تـســمى الــعـطــاء) بـعـد
عارك وضعه ديوان اجلند فقرر ان يكون العطاء الشهري حسب ا
شـاركـة فـيـها فـمن حـضـر أحـد عطـاؤه كـذا زمن حـضر الـتي  ا
بــدرا واحـــد له كــذا وصـــوال الى آخــر مـــعــركـــة  وخــرج عن هــذا
الـقـيـاس عـنـد قــراره بـخـصـوص آل الـبـيت (ع) الـسالم فـخـصص
اعـلى العـطاءات لـهم حتت باب (شـرف العـطاء) وأعـتقـد شبه جازم
ان شـرف عـطائـهم(ع) لم يـصل الى مـرتبـة شـرف عطـاء رفـحا ولم

يصله اي شهيد في السابق  واحلاضر
عـرفـتم اخـواتي وأخوتـي اني ال أناقش قـرارات سـيـاسيـة اال قـليال
منـذ صدور الـكـتاب اعـاله وأناقش دسـتـور وقانـون نـافذ وال احـيد
عـنهمـا ولذلك لم يتـنازل احـد ويرد على كـتاباتي ( عـدا األخ هشام
الـسهـيل) وهنا اسـأل االخ رئيس هـيئة الـتقـاعد الوطـنيـة الذي همه
الـطعن بـأي قانون يـصدر لـصالح ضـباط اجلـيش السـابق ويؤخره
بـشـجـاعـة  فـائـقة تـصل حـد ان ال يـنـفـذ امـر االحتـاديـة الـذي بـلغه
وزيـره به مـذكـرا له ((ان قـرارات احملـكـمـة االحتـاديـة بـاتـة ومـلـزمة
ـاذا نـفذ الـكتـاب اعاله والتـزم بالـتريث للـسلـطات الـثالث)) أسأله 
وخــرق الــتـــريث هــاتــفــيــا وأوقف صـــرف (امــانــة) هي عــبــارة عن
تـوقــيـفـات تـقـاعــديـة دفـعـوهـا عــلى مـدى لـيس اقل من  300شـهـر
ويـصـرف راتـبـا هـائال ألهـالي رفـحـا وهم لم يـدفـعـوا فـلـسـا واحدا
كـتوقـيفات تـقاعـدية وهو يـعلم ان الـقانون يـقول ان مـصدر التـقاعد
هــو الـصـنـدوق الــذي مـوارده (الـتـوقــيـفـات) تـضــيف له الـدولـة من
خـزيـنـتـهـا  %15فـقط .. ذلك الـصـنـدوق الـذي هـو
فــقط يــعــرف كـم اقـتــرضـت مــنه الــدولــة خـارج

القانون
فـهوم احلديث لك وبـا اخيـرا فالـعدل اسـاس ا

هو اساس حتويل السلطة الى ( دولة )
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