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ويـتسن في تصريح امس الى (اعتقال
شـخـصـ واسـتـجـواب ثـالث واجـبـار
اخـر على االختباء بـسبب نشر رسائل
تـضـامن مع احملتـجـ عبـر فـيسـبوك)

على حد قولها .
ــثل انـــعــطــافــة في مـــؤكــدة ان (ذلك 
الـعـراق الـذي يـشهـد حـروب ونـزاعات
مـنذ 40 عـامـا حيث يـشعـر الـكثـير من
الـعــراقـيـ بـاحلـريـة في الـتـحـدث عن

القضايا السياسية). 

ـنع تداول مـقاطـع الفيـديو او حتـميل
صـور التـظاهرات في مـواقع التواصل
االجــتــمــاعي). فــيــمــا اكــدت مــنــظــمــة
هــيـومن رايـتس ووتـش ان الـسـلـطـات
الـعـراقـيـة اعتـقـلت ثالثـة اشـخاص في
مــحـافــظــة االنـبــار بـســبب نــشـر عــبـر
فـيسبوك رسائل تـضامن مع احملتج
الـذي يــطـالـبـون بـأسـتــقـالـة احلـكـومـة
وتــعــديل الــدســتــور. واشــارت مــديـرة
ـنظـمـة سارة لـيا الـشـرق االوسط في ا
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ــعـنــيـة من اجلـهــات ا حــذر نــاشـطــون
اســتـمـرارهــا بـحـجب االنــتـرنت وقـطع
ن يعتمدون في عملهم ارزاق الـعديد 
مـــؤكــدين ان االجــراء عـــلى الــشـــبــكــة 
ـنع وسـائل االعالم مـتـعـمـد ومـقـصود 
ــــارســـة دورهــــا فـي تــــغــــطــــيـــة مـن 

االحداث. 
ـز فـيـمـا قـالت صـحـيـفـة نـيـويـورك تـا
االمـريـكيـة امس ان (قـطع االنـترنت في
الـعراق مـؤشر على خـروج التـظاهرات

عن السيطرة).
وقــال الـنـاشـطـون لـ (الـزمـان) امس ان
(حـجب االنتـرنت يؤثـر علـى الكثـير من
الـعـامـلـ في الـقـطـاع اخلـاص كـونـهم
راسالت يـعـتـمـدون على الـشـبـكـة في ا
وتـسـيـيـر االعـمـال الـيـومـية وبـاالخص
شركات الطيران وغيرها التي ال تمتلك
مــــــــصـــــــدر اخــــــــر لـــــــكــــــــسـب قـــــــوت
واضـــافــــوا ان (اســـتـــمـــرار يـــومــــهـــا)
الــســلـطــات بــقـطع الــشــبـكــة يــزيـد من
الـغـضب الشـعبـي وسيـدفع اخرين الى
شـاركـة مع احملـتـج في الـتـظـاهـر وا
مـؤكديـن ان (قطع سـاحـات االعـتـصـام)
ـواقع والتـطبـيقات االنـترنت وحـجب ا
ـواطن اســتــخــفـاف بــأبــسط حــقــوق ا
ويـعد تـعديا عـلى احلريـات التي كفـلها
الــقـانـون والـدسـتـور).واشـاروا الى ان
(هـذا الـقطع مـقـصود ويـهـدف الى منع

ـارسة دورهـا في وسـائل االعـالم من 
نــقل االحــداث الــتـي تــشـهــدهــا بــعض
احملـافظـات) على حـد قولـهم. وواجهت
الـــــصـــــحـف احملـــــلـــــيـــــة في بـــــغـــــداد
واحملـــافــــظـــات صـــعـــوبـــة في اصـــدار
مـطـبـوعـاتـهـا الـيـومـيـة نـتـيـجة ضـعف
ـاضـيـة والـقطع الـشـبـكـة خالل االيـام ا
الـذي شهـدته بالـكامل يـوم امس بشكل
مـــفـــاجئ دون اشـــــــعـــار من اجلـــهــات

سؤولة .  ا
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واقـدمت احلـكـومة عـلى قـطع االنـترنت
بـالكامل في بغداد وعدد من احملافظات
ــتــظـاهــرين بــعــد ســاعــات من تــقــدم ا
صـــوب مــقــر احلـــكــومـــة في مــنـــطــقــة
الــــعالوي ومــــبــــنى وزارة الــــعـــدل في
الـصاحلية. وتقول منظمة نيت بلوكس
لـالمن االلـــكـــتـــروني ان (هـــذا الـــقـــطع
اجلـــديـــد  هـــو اســـوء الـــقـــيـــود الـــتي
فـرضتها احلـكومة منذ بـدء التظاهرات
فـي االول من شـــــهــــــر تـــــشـــــرين االول
دة ـاضي). واسـتـمـر قـطع االنـتـرنت  ا
ويرى اسبوع بعد تلك االحتجاجات 
مـراقـبـون ان (احلـكومـة تـشـدد اخلـناق
عــلى شــبـكــات الــتـواصل االجــتــمـاعي
الـتي ال تـزال مـحـجوبـة او تـعـمل ببطء
اال مـن خالل اســتـــخـــدام تــطـــبــيـــقــات
الفـتـ الى ان تـســاعـد عـلى الـتـصـفح)
سؤولة تتعمد بهذا االجراء (اجلهات ا
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اصبـح مقـر احلـكـومة وفي الـديـوانـيـة 
ـبنى واغلق ا احملـليـة مكـبا لـلنـفايـات 
ــتــظـاهــرين مــنــذ اقــتــحــامه من قــبل ا
ويــــقــــوم ســــكــــان ـــــاضي الــــشــــهــــر ا
وشـاحـانات قـمـامة يـومـيا بـرمي اكوام
اما في مديـنة الرمـيثة الـنفـايات هنـاك 
ــثـنى قــرارا جـرئــيـا ضـد ــحـافــظـة ا
القى احلـكـومة . فـفي وسط التـظاهـرة 
احــد الـنـاشــطـ خـــــــطـابــا اعـلن فـيه

تـــصــــــــــعــيـــدا ضـــد احلــكـــومـــة قــئال
(نـــــــعــــــــــــلـن فــــــرض جتــــــوال عـــــــلى
الـسـيـاسـي واغـالق مكـاتـبـهم لـيـكتب
عـلى حد عـليـهـا مغـلقـة بأسم الـشعب) 
زعـــمه. وكـــانت الـــقــوات االمـــنــيـــة قــد
فـــرضت حــظــر لـــلــتــجـــوال في بــغــداد
لـكـن الـكــثـيــر من االسـر واحملــافـظــات 
ـنـاطق خــرجت لـلـتـجــول في عـدد من ا
ــــســـانـــدة حــــامـــلــــ اعالم الــــعـــراق 
تــــــظاهرين في ساحات االعتصام.  ا
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تـظاهرين  في ـواطن في الداخل عبـارة تتـردد كثيـرا على لـسان ا يسمع الـعالم وا
ساحات االعتصام (نريد وطنا) ..

ـاذا تطلق وهناك من يـسأل خـاصة من غـير العـراقيـ عن معنـى هذه العـبارة .. و
تظاهرين ..?. االن باصرار واعتزاز كبيرين من ا

اسـئلـة كثـيرة حـول هـذه العـبارة (نـريـد وطنـا)  وغيـرها من االسـئـلة  الـتي ترد عن
ـتـظـاهـرين الـوضع الـسـيـاسـي  العـام جتـد إجـابـتـهـا واضـحـة  من  بـ أحـاديث ا
وتعلـيقاتهم   وهم االقدر بـالتأكيد على الـتعبير عـما يريدون  ودماؤهم أصدق من

كل  الكلمات ..
(نريد وطـنا) ..هدف مركزي صدحت به  احلـناجر في ساحات االعـتصام يختصر

تظاهر .. كل االهداف االخرى التي يسعى اليها ا
ـعتـصم بـالوطن بـعد الـله  يصـرح  أنه لم يخـرج من أجل أن تمـنحه فـهذا الـشاب ا
ا خرج الـسلـطة 150 الف دينـار  رغم حاجـته اليـها   النه عـاطل بال عمـل  وإ

النه يريد وطنا ..
ـتظاهـر للوصول الى وهذا التـشخيص الـدقيق ينم عن وعي ونـضوج عالـي لدى ا
زمن عـلى مـدى سـتـة عشـر عـامـا لـكي يـشفى ويـتـعـافى  ومـا عداه سـبب وجعـه ا
(مسـكـنـات) وقتـيـة مـا أن ينـتـهي مـفعـولـهـا  حتـى يعـود الـوجع من جـديد في دورة

دة ..    مرضية محكمة أطبقت عليه كل تلك ا
ة في وطن حتق فيه واطن (نريـد وطنـا) .. يعنـي أنه يريد حـياة كـر عندمـا يقـول ا
احلقوق للـجميع  وليس للنخبة السـياسية فقط  ويستعيـد مكانته  السياسية التي
تـستـند عـلى قوة اقـتصـادية  وعـمق حضـاري يؤهـله لكي يـلعب  دوره  ويـستـعيد
هـيبـته  ب الـدول  ويـفخـر بحـمل جواز سـفر له صـدارته في العـالم  وليس بـهذا

التسلسل البائس في ذيل القائمة.. 
وطن رسم الـعـراقـيــون صـورته في إنـتـفـاضـتـهم  كـمــا يـتـمـنـونـهـا في الـقـلب .. بال
طـائفـية  وال مـحاصـصة  وال تـبعيـة ألي جهـة خارجـية  ويـريدون لـهذا الوطن أن
ــعــنـى أن ال تــلــتـــفت الى اخلــارج  وتـــتــشــكل يـــدار من (حــكــومـــة ســيــاديـــة)  

بقرارداخلي محظ ..
تـفكك الـدولـة أو ضـعفـهـا أو فشـلـهـا - وكل  تلـك الصـفـات متـرابـطـة  وكل واحدة
تـؤدي الى االخـرى - تـشــجع عـلى وجـود الـدولـة الــعـمـيـقـة لـتــكـون مـوازيـة لـلـدولـة

الشرعية وأقوى منها في الوقت نفسه .. 
) يجـعل البالد تـعيش حـالة من االزدواجـية في الـسلـطة  ووجود إن وجود (دولـت
دولة  أقوى مـن الدولة الشرعيـة يشجع (اخلارج) ويغـريه لكي يتمدد الى الداخل 
بــرغـبـة من احلـكــومـة  أو رغـمـا عـنــهـا  وقـد يـصل األمــر في بـعض احلـاالت الى
التدخل في  إخـتيار احلكومـة  ويصبح التدخل في الشـأن الداخلي  شيئـا طبيعيا

ية مفروضة ال فكاك منها ....  وكأنه (سنة) دستورية عا
شهد السياسي العراقي جتري كانت التـدخالت اخلارجية االقليمية والدولـية في ا
علنـا  وإن كان بدرجات  وإحـتدام التنافس والـصراع على النـفوذ يبلغ أشده في
موسم تشـكيل احلـكومة .. وكل فـريق يتحـرك  بسـرية   أو يجـاهر عالنيـة فيرسل
كوكية سريعة  ساعيا الى تشكيلها بطريقته  وعلى هواه مبعوثـه الى العراق  و
ـا يـخـدم مـصـاحله  بـحـيث تـولـدت قـناعـة عـنـد الـسـيـاسـيـ والـشارع إن أي  و
ـباركة) اخلارج  أو يـستند شخص ليس بـإمكانه تـشكيل احلكـومة إن لم  يحظ (

على دعم هذا الطرف االقليمي أو الدولي أو ذاك..
إن أي حكومـة يكون للـخارج دور في تشـكيلهـا بأي نسـبة مهمـا صغرت  أو حتى
مجرد رأي فيـها يرتب له دالة عـليها   وترهن ارادتـها بيد الغـير ويجعلـها مسلوبة
السيـادة وناقصة الشـرعية.. ويصبح أي  كالم عن االنـتخابات والسـيادة والوطنية
ــنـاصـب عـلى أســاسه ال مــعــنى له  وفــارغـا من وحـتـى الـتــوافق الــذي تـتــوزع  ا

مضمونه .. 
تظاهر ويعلن بصوت عال رفضه التدخل في شؤونه  .. ولذلك يريد هكذا يصرح ا
حكومـة تنـبثق من إرادة الداخل  وتـكون مـخاض صوته   ونـتاج حركـته  وتخدم
ة  دون امالءات  أو تبعية أهدافه في البـناء والتنمية والتطور واحلياة احلرة الكر

خارجية ..
ـواطن سـمـاع  تلـك الـنغـمـة الـغـريـبـة  الـثـقـيـلـة  الـتي لم يـألـفـهـا سـابـقا  لـقـد مل ا
ــرورالـوقت طـبـيــعـيـة   وتـتـردد عــلـنـا في الـتــصـريـحـات وفي االعالم وأصـبـحت 
ثل هذه حقيـقة  أو كـأحد وسائل  الـتسـقيط الـسياسي وهي إن هـذا (الرئـيس)  
اجلـهة االقـليمـية أو الدولـية  وهو (رجـلهـا) في احلكومـة  أو العـمليـة السيـاسية 

وذاك لتلك وهكذا ..
ـواطن أي تغيـير يذكـر في اخلارطة الـسياسـية بعـد كل انتخـابات  فقد لم يلمس ا
كانت االحزاب تعيد انتاج نفسها في كل دورة بسبب النظام االنتخابي الذي صيغ
ـواطن  دون عـائـد مـجـز له ـهـارة حــزبـيـة عـالـيـة) وهي من يـجـني ثـمـار صـوت ا )

يساويه في القيمة..  
ـرشح االنـتخـابـات في قائـمـة   ويكـون بـعد ـقراطـيـة عـجيـبـة .. يدخل ا - حالـة د

اني في قائمة أخرى ..  قعد بر الفوز 
- تأتلف االحزاب وتتحالف وتخرج من رحمها احزاب جديدة  وتأتي بشخصيات
قراطـية الفريدة) تدور في فلكـها لتضـمن البقاء والـسيطرة .. وبـهذه (الطريقـة الد
تتـحـكم احـزاب وشـخـصـيـات بـعـينـهـا بـالـعـمـلـيـة السـيـاسـيـة وتـغـلق الـفـرصـة أمام

االخرين ..
ـانيـة  وتمـرس  االحزاب في الـلعـبة  فـقد ـرور الزمن  وتـعـاقب الدورات الـبر - و
ـواطن قـيـمـته أيـضـا في صــنـاديق االقـتـراع  ولم يـعـد له  دور أو تـأثـيـر صـوت  ا
ـشاركة بـسبب عمـليـات التزويـر  وإعتمـاد نتائج االنـتخـابات  مهـما كانت نـسبة ا
ن يحضر دون اعتراض من أي جهة فيهـا  والعزوف عنها  و اصبحت جتـري 

عنية بها ..  نظمات الدولية ا ا في ذلك ا
ـدة هو بدعة  سيـاسية جديدة إن استمـرار سيطرة االحزاب عـلى الدولة  كل تلك ا
 ودكتاتـورية جماعـية تمارسـها االحزاب بوجـود نظام انـتخابي  غريب يـضمن لها
ن ال  يـحـصل على االصـوات الـتي تؤهـله  لـيكـون نائـبا ـنح احلصـانة  الـبقـاء  و

باالستحقاق االنتخابي  بل باصوات غيره أو رئيس قائمته .. 
ـقـراطــيـة  احلـقـيـقـيــة تـكـون عـلى مـقـاس الــوطن   ولـيس عـلى مـقـاس الـدولـة الـد
ـا يـحافظ عـلى وحـدة الوطن ـواطـنة  و االشـخاص او االحـزاب  وتـعـتمـد مـبدأ ا
واستـقالله وسـيـادته ومسـتـقـبل أبنـائه  وسـعـادتهم  وامـامـنـا جتارب كـثـيرة مـنـها
الـهنـد مثال وجتـربتـهـا الرائـدة احلديـثة الـتي أرسى اسسـها جـواهر الل نـهرو  لم
تـدمـرهـا  تـلك الـتـعــدديـة الـواسـعـة  النه لم يـفـكـر أن تــبـنى وتـكـون عـلى مـقـاسـات
كونات واألديـان والطوائف   واالحزاب ا في ذلك هو نفـسه  أو ا االشخـاص  
ـية  ـا على مـقاس الـهنـد  ولذلك كـانت كان  لـها مـكانـها بـ التـجارب الـعا  وإ
ـكونات والـتوازن  والـتوافق وما الى على خالف جتـربة تقـوم على احملـاصصة  وا
ذلك من مـسمـيـات جتعل االحـزاب وكل طـامع  في الـسلـطـة يسـتـمرىء هـذه الـلعـبة
ـناصب  والثـراء   دون أن يعـبأ بنـتائـجها اخلـطيرة النها تـضمن له االمـتيازات وا
ـوه االقتـصـادي ونهـوضه في اجملاالت ـواطن وسعـادته ووحـدة الوطن  و على  ا

كافة  ..
ويــبـدو من احلــراك الــشـعــبي أن صــوت الـشــارع الــيـوم أصــبح أقــوى من صـوت

صندوق االقتراع .. 
رة  :  صوت  الشارع يريد هذه ا

- مسـؤوال ال يحـسب اال على الـعراق وحـده  ال يشـاركه بلـد أخر في الـوالء سواء
في التجنس أو التبعية السياسية .. 

ـواطنة  اساسا لها وتستعيد الثقة - يريد حكـومة  مهنية ودولة قوية  تعتمد مبدأ ا
اضية و كانـة  الداخلـية واخلارجـية التـي فقدتهـا على مـدى السنـوات ا والهيـبة وا

الكلمة العليا فيها للشعب وحده .. وال صوت يعلو على صوت الشعب ..
طـلوب ثـل الشـعب حقـا وحقـيـقة سـواء في احلصـول عـلى العـدد ا - يـريد نـائبـا 

ارسة دوره التشريعي والرقابي بكفاءة ووطنية عالية  ..  للفوز او في 
- يريد وطـنا متحررا من سيطـرة الكتل وهذا العدد الـكبير من االحزاب التي تشل
حركة الـبالد وتمـنع تطـلع الشـباب الى ان يكـون لهم دور في قـيادة الـبالد وحتقيق

نهضة حقيقية فيها .. 
ـنـاصب) فــقـد اعـتـاد ـنــاصب بـالـكـفــاءات وغـلق (مـزاد بــيع ا - يـريـد أن تــشـغل ا
واطن  مرغـما على سمـاع ما ال يود سمـاعه  من امور ال تناسب الـعراق ومكانته ا

ناصب) او توزيعها على  الكتل  واحملاسيب .. ومنها ما سمي (بسمسرة  ا
فهل ذلك باألمر الصعب على بلد مثل العراق ..?

- ال أعتقد ..
مرحـلة جـديـدة يعـيشـها الـعـراق بشـروط سيـاسـية واجـتمـاعيـة واقـتصـادية جـديدة

فرضتها معركة  الشباب من اجلنس  وبفئاته اخملتلفة  ضد  الفساد .
لم تعد االنـتفاضة وال الثـورة كافية او منـاسبة لوصف وقفـة الشباب  التـشرينية ..
عـركـة من أي تـسمـيـة اخـرى .. معـركـة ب فالـدمـاء الـغزيـرة جـعلـتـهـا اقرب الـى ا

توجه .. والغلبة والنصر لالصح  واالصلح  ومن هو اقرب الى احلق ..
ووطن مـثل الـعـراق يــسـتـحق مـثل هـذه الــتـضـحـيـات والـدمــاء الـعـزيـزة الـغـزيـرة ..

والعراقي  أهل لهكذا مهمة  تاريخية نبيلة ..  
ة  الصادقة والروح الوطنية  العالية تأتي النتائج .. وعلى قدر العز

ثل إرادته انا  باختـصار شديد  يـريد الشـعب  حكومـة سيادية  ودولـة قوية وبـر
ان كان على  مدى  ستة عشر عاما ومتحـررا من سيطرة الكتل احلزبية  ألن البر
 مـجمـوع إرادات مـتصـارعـة ب كـتل   ال تـرى غيـر مـصاحلـهـا  فهي الـتي تـقرر

ان والنائب صدى لها حتت تلك القبة .. خارج قبة البر
فهل  ذلك باألمر العسير ..?

- بالتأكيد سهل يسير على اصحاب االرادة الوطنية .
ـهدي بتشكيل احلـكومة أنه سيكون - رأى  سياسـيون ومحللون بعـد تكليف عبد ا
الـفرصـة االخيرة لـلعـمليـة السـياسيـة  واليـوم هناك من يـرى أن ثورة الـشباب هي
الـفـرصـة االخـيـرة لـكي  تـنـهض الـبالد وتـتـخـلص من الـفـسـاد وتـسـتـعـيـد مـجـدهـا

وتضمن حاضرها وتتطلع بثقة الى مستقبلها.
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ــتـــــوفــاة عـــــلم نــفـــسه أن يــســــــتــــعــيض عن أمـــه ا
بــحـــنــان أمه  الــتي ال تــــــمــوت  الـوطــــن .. (فــكــتـور

هوجو) . 
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وبايالت باالعتماد على االنترنت استخدام ا
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يـــعــرف مـــارتن هــوبـــلي كل شيء عن
شـعوراحلـزن وحتطم الفـؤاد ويقضي
ـشـاعر غـالـبـيـة األيـام يـفـكـر في هـذه ا

وكيفية التعامل معها.
ـضـي الـبـريـطـاني الـبـالغ من الـعـمـر
عــامــا بــعــد أن جنــا مـن ســرطـان 41
الــدمـاغ ســاعـات فـي كـتــابـة نــصـائح
وكلمات تبعث على الراحة لألشخاص

احملبط من جميع أنحاء العالم.
فـي بــعض األحـــيـــان يــحـــفــزهـم عــلى
اخلـــروج والــذهـــاب إلى من يـــحــبــون
ويـــطــلـــبــون مــنـــهم الـــزواج. لــكن في
أحــيــان أخــرى يــذكــرهـم بــضـرورة أن
يـتـعـلـمـوا كـيف يـحـبـون أنـفـسـهم أوال
قــــبل الـــبــــحث عن الــــســـعـــادة مع أي
شــخـص آخــر.ويــتــحــدث هــوبــلي عن
عـمله قـائال "وظيفـتي تذكيـر الناس أن
يـفـتـحوا أعـيـنهم وكـذلك قـلـوبهم وأن
يتبعوا احلب ولكن ليس في حفرة من
عـام الـعديـد يـحمل عـنـوان "جولـييت
فــيــرونــا إيـطــالــيــا" ويــتـولـى مـارتن
وزمـالؤه أو "أمناء جولـييت" الرد على
ـا كل خــطـاب أو بــريـد إلــكـتـرونـي طـا
كــان هــنـاك عــنــوان لـلــراسل.وتــسـمح
الـعـديـد من صـناديـق البـريـد اخلـاصة
في مـدينة فـيرونا بـإرسال رسائل دون
ـــا يــعـــني أن بـــعض طـــابع بـــريـــد 
تـطوع الـرسائل جتـد طريـقهـا إلى ا
سـواء كـانت مـكـتـوبـة عـلى قـصـاصات
أوراق أو مــنـاديـل أو حـتى عــلى عـلب

الـسجـائر.وسواء كـانت الرسالـة كتبت
بـخط أنيق في هيئـة قصيدة أو طبعت
ســريــعــا وأرســلت عـن طـريـق الــبــريـد
اإللــكــتــروني يــبــذل أعــضــاء الــنــادي
قـصـارى جـهـدهم في االلـتـزام بـاإلبداع
عند محاولتهم كتابة رد بشكل منسق.
يــقــول مــارتـن من مــنــزله في ريــديــنغ
بــإجنــلـتــرا: "ألنـنـي لـست فـي فـيــرونـا
حــالـيـا فـأنــا أتـولى حـالــيـا الـرد عـلى

رسائل البريد اإللكتروني". 
إنـها أقل رومـانسـية مقـارنة بـالرسائل
ـكتـوبة بـخط اليـد..لكن هـؤالء الناس ا
وضــعـوا قـلـوبـهم وروحـهم في رسـائل

الـبـريـد اإللكـتـروني لـذلك يـجب أن ترد
ـثل."أحيـانا يـقضي مارتن جـوليـيت با
أيـامـا وهـو يـفـكر في كـيـفـيـة الـرد على
الـــرســـائل. يـــحـــاول احلـــصـــول عـــلى
اإللـــهــام مـن رســالـــته اخلــاصـــة الــتي
حــصل عــلــيــهــا من جــولـيــيت والــتي

يضعها بفخر في إطار فوق مكتبه.
ويـقـول مـارتن عن اللـحـظـة التي أرسل
فـيهـا رسالـته إلى جولـييت في فـيرونا
عـــام 2015 بـــعـــد مــعـــرفـــته بـــوجــود
الـنـادي: "هـنـاك شيء مـا حـول تـرجـمة
مـــشــــاعـــرك عـــلى قــــطـــعـــة من الـــورق
ووضــعـهــا في صـنــدوق رسـائـل فـهـذا

رض. فأنت تضع كل يـجعلك تـشعر بـا
مـا في قلـبك وروحك في رسـالة لـيراها
الـــعــالم بـــأســره". وحتـــدث مــارتن في
رســالــته إلى جــولـيــيت عن جنــاته من
ورم ســرطـاني في الـدمــاغ عـنـدمـا كـان
طـفال ثم التعايش مع إعاقـات مختلفة

نتيجة مرضه. 
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وخــــاض جتـــــربــــة حب فـــــاشــــلــــة مع
صــديـقـته لــكـنه أدرك أنه مـا زال قـادرا
عـلى احلب "حتى مع تضرر أجزاء من
نطقية ضده" دماغه وكل األمور غير ا
لــذلـك طــلب من جــولـــيــيت اســتــخــدام
ـسـاعــدته في جنـاح قـصـة "ســحـرهـا" 
حــبه الــتــالـيــة والــوصـول إلى نــهــايـة

سعيدة.
بـعـد ستـة أشـهر تـغـيرت حـيـاة مارتن
عــنــدمـا تــســلم مــظـروفــا يــحـمـل خـتم

Poste Italiane البريد اإليطالي
ويـــقــول عن هـــذه الــلــحـــظــات: "كــانت
الـكـلمـات الـتي كتـبـتهـا جولـيـيت بخط
الـيــد شـيـئـا لم أسـمع به ولم أقـرأه من
قــبل ألنـهــا كـانت تــتـحـدث مــعي عـلى
وجه الـتحـديد".ويـضيف:"عـندمـا يكتب
الـنـاس إلى جـولـيـيت غالـبـا مـا تـكون
مـشاعرهم محـبطة ومرتـبكة وفي حالة
من الــفــوضى. لــكــنـهــا تــأخــذ كل هـذه
ـشاعر وتهـدأها وتعيد قـراءتها عليك ا
بــاعــتـبــارهــا أغــنـيــة جــمـيــلــة يــسـهل
فـهـمهـا."والعـبـارة الوحـيدة من رسـالة
جــــولــــيـــيـت الــــتي يــــرغب مــــارتن في

مـشاركـتهـا هي: "يجب أن تكـون معـنيا
بــأن تـكـون قـادرا عـلـى احلـيـاة".يـقـول:
"هـذا الـسـطـر لم يـغب أبـدا عن ذاكرتي
(الـضعـيفة) ألنه يـحتـوي على شيء ما
سـحري".ألهمت رسالـة جولييت مارتن
بـشدة ليـصبح بعد ذلـك متابعـا نشطا
لـصـفحـة الـنادي عـلى فـيسـبـوك وكان
ـــشــاركـــات وشــارك في يـــعــلـق عــلى ا
مــحـادثــات مع مـتــابـعــ أخـرى. بــعـد
فترة وجيزة بدأ أمناء النادي يطلبون
مـــــســــاعــــدتـه في الـــــرد عــــلـى بــــعض
الـرسـائل وبـعد مـرور خـمس سـنوات
أصـــــــبـح مـــــــارتن جـــــــزءا مـن فـــــــريق

تطوع العامل بانتظام. ا
ويـتم الـعـمل من خالل اخـتـيـار األمـناء
الــــرد عــــلى الــــرســـائـل ذات الـــصــــلـــة
بـتجـاربهم اخلـاصة.ويقـول عن طبـيعة
هـــذه الــرســائل: "مـن إمــرأة وقــعت في
حـب صـديق مــقــرب إلى رجل تــوفـيت
زوجـــته إلـى صــبـي يـــتــقـــبـل حــيـــاته
اجلــنـســيـة إلى فــتـاة ال تـعــتـقــد أنـهـا
ا تـكون جـمـيلـة حتـى يحـبهـا أحـد .ر
جــولــيــيـت قــد اســتــمــعت إلى جــمــيع
ـــكـن الـــتـــفــــكـــيـــر الــــقـــصص الــــتي 
فـيـها"."وإذا لم يـتـمكن أحـد األمـناء من
الـرد على مـوضوع مـع فـسيـتم نقله

إلى شخص يستطيع ذلك."
وُيــطــلب من مــارتـن الـرد عــلى رســائل
لـالسـتــفـادة من جتــربـته اخلــاصـة في
ــعـانــاة من الــقـلق وجــود إعــاقـات وا
اذا قد يقع والـتي حتمل سؤاال هاما: "

شـــــخص مــــا فـي حــــبـي?"ويــــقــــول إن
ـــتــعـــرجــة فـي رأسه جــراء الـــنــدوب ا
عــمــلــيــات اجلــراحــة اخلــطــيـرة الــتي
خـضع لـهـا إلزالـة ورم من دمـاغه كانت
جتـعـله دائمـا يطـرح هـذا السـؤال على
نـفـسه. لـكـنه األن أصـبـح يـدرك أن هذا
الـنـدوب "تُـظـهـر أنـني مـقـاتل وتـمـكنت
مـن النـجاة".خـضع مـارتن حلوالي 18
عـمــلـيـة جـراحـيـة وعـدد ال يـحـصى من
جـــلـــســـات الـــعالج اإلشـــعـــاعـي مـــنــذ
اكـتـشـاف الـورم في دمـاغه عـنـدمـا كان
يــبــلغ  14عــامــا وظل يــعــاني من آالم
مــزمـنــة ورؤيـة مــزدوجـة ومــشـاكل في
اإلتـــزان وذاكــرة (ضــعـــيــفــة) مـــلــيــئــة
بــالـثــقـوب ويــقـول عــنـهـا إنــهـا تــشـبه
"اجلــ الــســويــســري".مــشـاكـل ذاكـرة
مــارتن تــعــني أنـه يــجــد صـعــوبــة في
االتـــــصــــال الــــلـــــفــــظي (احلـــــديث مع
األخـرين) ويقول عنهـا إنها كانت أحد
أســـبــاب وجــود صــعــوبـــة في الــعــمل

بدوام كامل.
لــكـن بــالــنــســبــة لــلــتــواصل من خالل
الكتابة فإن هذا يتيح له الوقت الكافي
ا "لـلتفـكير بـعناية" فـيما يـريد قوله 
يـساعـده عـلى "التـعبـير عن الـكثـير من

شاعر". ا
Ã«Ë“ W öŽ

ويــكــشف أنه ســاعــد في إنــهــاء عالقـة
بــالـزواج بــعـد أن أقـنع ســيـدة بــأنـهـا
يــجب عـلــيـهـا أن تــسـافــر عـبــر الـعـالم

لتكون مع صديقها. قصر لقاء روميو وجوليت
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ـبيـنة واخملطـطات في جـداول الكمـيات (بـاللغـة العـربـية) واصـفات الـفنيـة والكـميات ا وفق ا
كن احلصـول عليـها بعد تـقد طلب ذكور انـفا والتـي  ضـمن الوثيـقة القـياسيـة للمـشروع ا
حتــريـري الى قــسم الـعــقـود الــعـامــة في احملـافــظـة / وحــدة بـيع الــتـنــادر مـقــابل مـبــلغ قـدره
ـالية (١٧٥٫٠٠٠) مائـة وخمـسة وسبـعون الف ديـنار غـير قابل لـلرد يـدفع لدى قسم الـشؤون ا
ن لـهم هويـة نـافذة بـدرجة قـاولـ والشـركـات العـراقيـة  في احملافـظـة فعـلى الـراغبـ من ا
سـتوفية للوثيقة القـياسية للمشروع انفا الى التصنيف (انشائية / سابـعة) تقد اعطيتهم ا
ـركزيـة لفـتح الـعطـاءات الـطابق الـثـاني من بـنايـة قسـم العـقود الـعـامة في سكـرتـير الـلـجنـة ا
ـنـاقصـة ادنـاه مع وصل ـذكـورة ضـمن شـروط ا احملـافـظـة مـرافق مـعـهـا الـتأمـيـنـات االولـيـة ا
ـبينة في طـلوبة وا سـتمسـكات االخرى ا الشراء (بـأسم مقدم الـعطاء) النـسخة االصـلية مع ا
الوثيـقة القـياسـية للـمشروع انـفا. وان اخـر موعد لـتقد وتـسليـم االعطيـة (موعد الـغلق) هو
صـادف ٢٠١٩/١١/١٧ وستـرفض اي عطـاء متـأخر الـساعـة الثـانيـة عشـر ظهـرا يوم (االحـد) ا
ـثـلـيـهم الـراغـبـ عن مـوعـد الـغــلق وسـيـتم فـتح االعـطـيــة بـحـضـور مـقـدمي الـعـطــاءات او 

باحلضور في موعد انفا.
ناقصة/ شروط ا

ائـة من مبلغ الكـلفة التـأمينية ١- تـقد التأمـينات االوليـة بنسبـة ال تقل عن (١ %) واحد من ا
بـلغ قـدره (١٨٫١٩٠٫٠٠٠) ثمـانيـة عشـر مـليـون ومائـة وتسـعـون الف  دينـار عراقي ال غـير و
الية/ (امانات) او خطاب على شكل صك مصدق معنون الى مـحافظة كربالء / قسم الشؤون ا
دة ١٢٠ يـوم) من تاريخ الـية ( قـدسة / قـسم الشـؤون ا ضـمان مـعنون الـى محافـظة كـربالء ا
فوض او دير ا ) او ا ناقصة (وبالعملة احمللية وباسم مقدم العطاء (بالنسبة للمقاول غلق ا
ؤسس (بالنسبة للشركات حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون احد ا

قدسة. من محافظة كربالء ا
صـدقـة وكالـته الـنافـذة لدى ـقاول نـفـسه او وكيـله اخملـول وا ٢- يـتم تـقد الـعـطاء من قـبل ا
فوض ديـر ا كاتب العـدل ومن قبل اخملـول رسميـا بكـتاب صادر خالل شـهر وموقـع من قبل ا

قاولة وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار. ومختوم بالنسبة للشركات ا
ناقصة . قدم (٩٠) تسعون يوما من تاريخ غلق ا ٣- مدة نفاذية العطاء ا

ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٤- يتحمل من ترسو عليه ا
ـانـعـة من الـهــيـئـة الـعـامـة ـقــاولـ والـشـركـات تــقـد (بـراءة ذمـة او كـتـاب عــدم  ٥- عـلى ا
ـماثـلـة والسـيـولة الـنـقديـة وحـسب ما لـلضـرائب ٢٠١٩ وشـهادة تـأسـيس الـشركـة واالعـمال ا

. قدمي العطاءات احمللي مذكور في الوثيقة القياسية للمشروع انفا ) وال يوجد افضلية 
قاول) الـسلفـة فال يحق له ان يطـالب باية تـعويضات ٦- في حـال تأخر الـصرف وعدم مـنح (ا
ـالية الـتي قدمهـا ابتداء عـند االحالة شروع اعـتمادا علـى كفاءته ا وعـليه االستـمرار بتـنفيـذ ا
ــــــــــادة (٦٢/ط) من شروط ـضـمون ا ـستـحـقاته اصـولـيا دون االخالل  وتـستـمـر مطـالبـته 

دنية. قاولة العمال الهندسة ا ا
قاول او الشركة سلفة تشغيلية. ٧- ال يتم منح ا

لحوظات ا
شروع (٢٧٠) مائتان وسبعون يوم. ١- مدة ا

ـائة وتـسعـة عـشر مـلـيون ديـنار ١) واحـد ملـيـار وثمـا ٨١٩ ٠٠٠ ٢- الـكـلفـة التـخـميـنـية (٠٠٠
عراقي.

٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
قـاولـ تدوين االسـعـار في جدول الـكـميـات رقـما وكـتابـة وبـشكل ٤- على جـمـيع الشـركـات وا

واضح وان يكون خالي من احلك والشطب.
c30 ـواد الالزمة حلـفر ومـد انبـوب كـونكـريتي مـسلح ـشروع يـتضـمن جتـهيـز وتهـيئـة ا ٥- ا
ـبزل بـقطـر داخـلي ٢٠٠٠ مـلم يـربط اخـر مانـهـول مـنـفذ لـلـمـبـزل وصوال الـى احملطـة وبـعـمق ا
ـشرف وانشاء ـهندس ا احلـالي وبطول ٨٠٠ مـتر مع كل ما يتـطلبه الـعمل وحسب تـوجيهات ا
ـعـتمـدة نوع CD1 وبـعـدد ٦ علـمـا ان الـعمل يـتـضمن واصـفـات الفـنـية ا مـنـهوالت بـحـسب ا
هندس ـعتمدة وتوجيهات ا واصفات ا سارات الى مـا كانت عليه قبل العمل وحسب ا اعادة ا
ـواد الداخـلـة بـالـعـمل يجـب ان تكـون خـاضـعـة لـلفـحص اخملـتـبـري اضـافة الـى نقل ـقـيم وا  ا
ـيـاه اجلـوفيـة وكل مـا يـتـطـلـبه الـعـمل وحـسب جداول االنقـاض خـارج مـوقع الـعـمل وسـحب ا

رفق بالعطاء. الكميات والتفاصيل ا
قدسة. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 

ـصادف ٢٠١٩/١١/١٣ الـساعة (١٠٫٠٠ صـباحا) في ـؤتمر يـوم (االربعاء) ا ٧- مـوعد انعـقاد ا
ـقـاول الـراغـبـ بـتقـد عـطـاءاتـهم لتـنـفـيذ ـنـاقـشة اراء ومـالحظـات ا قـسم العـقـود الـعـامة 

شاريع اعاله. ا
http://www.karbala.gov.iq/) -:٨-  نشر االعالن انفا على موقع احملافظة على االنترنت

.(
ؤهلـ والراغـب في احلصـول على مـعلومـات اضافـية ارسال ٩- بـامكان مـقدمي الـعطـاءات ا
االســــــئـــــلــــــة عـــــبــــــر عـــــنــــــوان الــــــبـــــريــــــد االلـــــكــــــتـــــرونـي قــــــسم الــــــعـــــقــــــود الـــــعــــــامـــــة
(okoodkerbala2008@gmail.com) لالجـابــة عـلى اســتـفــسـاراتــكم من الــسـاعــة الـثــامـنـة
صبـاحـا والى الـساعـة الـثـانيـة ظـهرا وحـسب مـا مـب في ورقـة بـيـانات الـعـطـاء ضمن وثـيـقة

للمشروع انفا.
ـقـدسة) وال يـسـمح بـتـقد الـعـطاء ـشـار اليـهـا انـفا هي (مـحـافـظة كـربالء ا -١٠- العـنـاوين ا

الكترونيا.
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االنترنت يربط عواصم العالم


