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الئـكي للرائقة فيروز قبل عقود تك تك تك يا ام سـليمان.. هكذا صدح الصوت ا
مـن زمـان قــد ولـى وإرحتل الى بــطــون الـصــحــائف واالخــبــار ; فــغــدا اصــواتـاً

! وصورا يختزنها االثير وحتن اليها مهج العاشق
قـصود هـنا هـي عربـة موتـوسيـكل يجـرهـا محـرك بنـزين صغـير لـكن (الـتكـتك) ا
ويـغطـيهـا سقف من قـمـاش سمـيك فوق مـقعـدين مسـتطـيلـ ومتـقابـل يـتسـعان
لسـتـة ركـاب  يـدفع كل مـنـهم اجرة مـقـطـوعـة تـبلغ 250 ديـنـارا عـراقـيـا اي ما
يعادل 20 سنـتاً امريكيـاً. التكتك قد غـدت حاضنة ووسيـلة عيش آلالف العوائل
والـشــبـاب الـعــاطـلـ من الــفـئـة الــعـمـريـة 15.- 30  بـعــد االحـتالل االمــريـكي

وتوابعه جلمهورية العراق .
غالبـا ماتسـير بنـا احلياة وفق منـهاج رتيب مـتبلـد  مع احتفـاظها بـحقها االزلي

! في تغيير مساراتها وطرائقها على ح غرة او بتدرج انسيابي او ماب ب
وهــكــذا وجــد الـشــعب الــعــراقي ذاته وجــهــا لــوجه مع والدة (ظــاهــرة الــتــكـتك)
وانتـشارها تزامنا مع وثبة اجلمـاهير احلالية في تظاهرات 25 اكتوبر 2019)
داد من نـور لـوقائـعـها ـنبـثـقة مـن شقـيـقتـهـا الكـبـرى في االول مـنه) مسـجـلـة  ا

البطولية التالية:-
1- رفع علم العراق عاليا خفاقا كونه الهوية االعلى التي تستظل بها الناس.

وذج الـوفاء للوطن والتضحية وااليثار 2- حمل الـشعارات الوطنية والترويج إل
 التي يجب أن تكون جميعا اولويات للمرحلة احلالية.
3- نقل اجلماهير من والى ساحات التظاهر مجانا.

ساعدات العينية واللوجستية للمتظاهرين وعوائلهم. اء والطعام وا 4- حمل ا
صاب واجلرحى ونقل من تستدعي حاالتهم احلرجة الى العيادات 5- إخالء ا

ستشفيات. وا
سـيـلة لـلـدمـوع كخـمـيرة 6- نـقل وتـوزيع مسـتـلـزمات ومـضـادات قنـابل الـغـاز ا

اخلبز ومشروب البيبسي والبطانيات وغيرها.
ـدرعات اخلـفيـفـة في صد الـهـجمـات على 7- كـان لـسرايـا التـكـتك دور كتـائب ا
ـتـظاهـرين الـسـلمـيـ من خالل عـمل اطـواق حولـهم كي تـقـيهـم هجـمـات افواج ا

!. ( ندس (ا
ـنـاسب تـرشيح ثـقـافـة (التـكـتك) واجنـازاته الوطـنـيـة لنـيل جـائـزة نوبل ارى من ا
ـا حـفـلت به هذه االنـتـفـاضة الـشـعبـيـة الـسلـمـية من لـعامي 2019 و 2020 و

وفاء لـلعراق وتـضحية وايـثار لشـعبه االصيل حـتمت على بعض
اصحـاب عربـة التـكـتك التي حتـترق او تـتحـطم اثنـاء هذه
الــتــظــاهــرات  أن يــبــادروا الى اقــتــنــاء اخــرى بــديــلـة
ـشهـودة دون انقـطاع.. رغم قـيام إلستـمرار وقـفـاتهم ا
بـعض نـهـازي الـفـرص مـن الـتـجـار بـزيـادة سـعـر عـربة
ئة عوضـا عن تخفيضه عدل 15 بـا الـتكتك الـواحدة 

شتكى! ; ولله ا
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النجف : سعدون اجلابري
قـال الـنـائب عن مـحـافـظـة ديـالى فرات
الـتمـيمي إن مـدير اآللـيات في مـجلس
احملـافظة هـرب برفقـة زوجته إلى جهة
مـجـهولـة بعـد صدور أمـر استـقدام من
هـيــئـة الـنـزاهـة بـحق رئـيس وأعـضـاء

اجمللس. 
وذكــر الـتـمــيـمي في تــصـريح امس أن
جلس محـافظة ديالى (مـدير اآلليـات 
هـروب وزوجته إلى جهة مـجهولة بعد
صـدور أمر اسـتقـدام من النـزاهة بحق
رئــيس واعــضـاء مــجــلس احملـافــظـة)
داعـيـاً إلى (إصدار مـذكرة قـبض ومنع
مـن الــســفـــر كي ال يــهــرب لـــلــخــارج)
وأضـاف التـميـمي أن (هنـاك معـلومات
وصـلــتـنـا عن مـحـاوالت حلـرق مـلـفـات
ـوجـودة فـي مـبـنـى مـجـلس الــعـقــود ا
مـحــافـظـة ديـالى) داعـيـاً قـائـد شـرطـة
احملـــافــظــة إلى (مـــنع دخــول أعــضــاء
ــبــنـى). وكــانت هــيــئــة اجملـــلس إلى ا
الـنـزاهـة أعلـنت اخلـمـيس عن صدور
أمــر اســتـــقــدام بــحق رئــيس مــجــلس
ديالى ونائبيه وجميع أعضاء اجمللس
وبـــعــد عـــودة مــحـــافظ الــنـــجف لــؤي
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ـــهــدي وعـــد رئـــيس الــوزراء عـــادل عـــبــد ا
ــواصـلــة الــتـحــقـيق بــقــضـايــا الـشــهـداء
تورط واجلـرحى بالتظاهرات ومحاكمة ا
جــــنـــائـــيــــا واجـــراء تـــعــــديل وزاري مـــهم
ـتـظــاهـرين كــمـا وعـد ـطــالب ا اســتـجـابــة 
بــإطالق حـزم اصالحــات جـديـدة  تــتـضـمن
اجــراء تـــعــديالت عــلى الـــرواتب تــتــضــمن
ــــســـؤولـــ الــــكـــبـــار الى خــــفض رواتب ا
الــــــنــــــصف وحتــــــســــــ رواتـب صــــــغـــــار
ـهدي في بيـان تعلـيقا .وقـال عبد ا ـوظف ا
ـرجـعـية الـديـنـية خالل صالة عـلى خـطـبة ا
اجلــمـعـة اول امس الـتـي طـالـبـته بــحـمـايـة
ــــتـــــظــــاهـــــرين وتــــقـــــد ســــقـف زمــــني ا
لإلصـالح(اسـتـمـعت جـمـاهـيـر شـعـبـنـا يـوم
رجعية الدينية العليا اجلـمعة الى خطاب ا
فـي الــنــجف االشـــرف وقــد جــاء اخلــطــاب
اضية في التشديد تـأكيدًا خلطبة اجلمعة ا
ـتـظاهـرين الـسلـمـي بـالـتعـبـير عـلى حق ا
عن رايـهم بـكل حـريـة واطمـئـنـان وفي عزل
الــعــنــاصـر اخملــربــة واجلــهـات الــداخــلــيـة
واخلـــارجــيــة الـــتي تــريـــد حــرف مـــســيــرة
وفي اهــمـيــة اســتـثــمــار هـذه الــتــظـاهــرات
الـفـرصة الـثمـيـنة الجـراء اصالحات جـذرية
ـكـافـحـة الـفسـاد واخـرى وزاريـة وخـدمـية
واقـتصـادية وأمنـية وانـتخابـية ودسـتورية
تـصحح مـسارات عـمل الدولة لـتضـعها في
الـسيـاقات الـطبـيعيـة كدولـة خادمـة وراعية
ـصـالح ــصـالح الــشـعب ولــيس  وحــامـيـة 
احلـاكـمـ او االحـزاب والـقوى الـسـيـاسـية

اسكة بالسلطة). ا
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مـشيرا الى انطالق تظـاهرات شعبية شارك
بـها مـدنيـون وعسكـريون تـرحيبـاً باخلـطبة
خـصوصـاً ما عـبرت عنـه بالفـرصة الـثمـينة
هدي الـتي يجب عدم تضييعها.ورأى عبد ا
ان الــتـــظــاهــرات (ســتــقــود الى اصالحــات
كـبـرى في عـراقـنـا) مـشـددا عـلى ان (جـميع
احملــاوالت لاللـتــفـاف عـلى هــذه احلـركـة او
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حـرف طـريـقـها او دفـعـهـا في طـريق الـعنف
والـــــتــــخــــريـب قــــد ذهـــــبت ســـــدى رغم كل
الـتــضـحـيـات الـعـزيـزة الـتي قـدمت في هـذا
الــطـريق ورغم كل الـشــهـداء والـدمـاء الـتي
ـتـظـاهـرين والـقـوات األمـنـيـة). سـالـت من ا
وتـضمن البيـان سبع نقاط رئيـسة اذ اعتبر
الـتظاهرات السلمية من (اهم االحداث التي
مرت بالبالد بعد  .2003وستعمل احلكومة
تظاهرين وترى ان وسـعها لنجاح مطالب ا
الــتــظــاهـرات هـي من اهم وســائل الــضـغط
ـطـلـوبـة ــراقـبـة لـتـحـقـيـق االصالحـات ا وا
نشودة) مضيفا ان(التظاهرات واالهداف ا
سـاعدت وستـساعد في الضـغط على القوى
الـــســـيــاســـيـــة واحلـــكـــومــة والـــســـلـــطــات
الــتــشـريــعــيــة والـتــنــفـيــذيــة والــقـضــائــيـة
ـسـارات وقـبـول الـتـغـيـيـرات) لـتـصـحـيح ا
مـؤكدا ان (احلـكومـة والسـلطـات القـضائـية
سـتـواصالن التـحـقيق فـي قضـايـا الشـهداء
ــتـظــاهـرين والــقـوات. ولن واجلــرحى من ا
ــتـظــاهـريـن وسـتــقـدم تــبــقي مـعــتــقالً من ا
لـلـمـحـاكـمة مـن تثـبت عـلـيه جـرائم جـنـائـية
ومـن اي طــــــرف كـــــان. وســــــتـالحق كـل من
يـعـتـدي او يـخـتـطف أو يـعـتـقل خـارج اطار
الـقـانـون والسـلـطـات القـضـائيـة. وسـتـمنح
احلــكـومــة الـشـهــداء حـقــهم الـكــامل وكـذلك
ســــتـــرعى اجلــــرحى بـــكـل مـــا لـــديــــهـــا من
امــكــانــيــات وطـاقــات). وجــاء في الــنــقــطـة
الــرابـــعــة ان(هــنـــاك مــطــالـــبــات شــعـــبــيــة
بـتغييرات وزارية شاملة او جزئية للخروج
من نـظـام احملـاصـصـة وجلـعل مـؤسـسـاتـنا
اكـثر شـبابيـة وكفـاءة وشفافـية  وقـد أكدنا
بـــأنــنــا ســـنــجــري تـــعــديال وزاريــا مـــهــمــاً
اســـتــجـــابـــة لــذلـك) مــضـــيـــفــا ان(الـــقــوى
الـسيـاسيـة واالحزاب كـيانـات مهـمة في اي
ـقــراطي وقــد قــدمت تـضــحــيـات نــظــام د
ـارسـات خاطـئة كـبـرى لكـنهـا سـقطت في 
كـثـيرة. فـاالحزاب يـختـارهـا الشـعب لتـحكم
وفق مـنـاهج محـددة ال لـتتـسـلط او حتتـكر
او تــسـتــولي عــلى الـدولــة واجملـتــمع. فـاذا

ـاضـية قـد شـهـدت احـتـكار ـرحـلـة ا كـانت ا
نع عبر القمع تداول السلطة حزب واحد 
فان مرحلة ما بعد 2003 قد شهدت احتكار
احــزاب تـتـحـاصص الــسـلـطـة وتــمـنع عـبـر
صممة تصـميماً خاصاً الـنظم االنتخابيـة ا
ووسـائل الـتخـويف والبـيع والشـراء تداوالً
حــقـيـقـيــاً لـلـسـلــطـة يـجـدد من شــبـاب عـمـر
ـا جــعل الـبالد اســيـرة مـسـارات الــدولـة. 
مـغـلقـة تـمنـعـها من الـتـقدم وتـشيـع الفـساد
واحملــسـوبــيـة والــفـوضى.وعــلـيه  فــهـنـاك
خـطـوات عديـدة الصالح النـظـام االنتـخابي
ــفــوضــيــة ســيــتم طــرحــهـا خـالل االيـام وا
الــقـلـيـلـة الـقـادمــة وان اهم عـامل قـد سـاعـد
وســيـسـاعـد هــو قـبـول الــقـوى الـســيـاسـيـة
ـسـارات نـتـيـجـة الـضـغط لـتـصـحـيح هـذه ا
رجعي لتحقيق ذلك).وبشأن اجلماهيري وا
ـهـدي في قــطع خـدمـة االنـتـريت قــال عـبـد ا
الـنـقطـة الـسـادسة ان (الـسـلطـات دفـاعاً عن
حــقـوق اجملـمـوع مــرغـمـة احــيـانـاً لـتــقـيـيـد
االنـتريت عنـدما ترى انه يـستخـدم للترويج
لــلـعــنف والـكــراهـيــة والـتــآمـر عــلى الـوطن

وتـعطيل احلياة الـعامة التي هي ايضاً حق
. فـعـنـدمـا يـطالـب البـعض ـواطـنـ لـكـافـة ا
بـحق الـعـالم الـرقـمي فـان اخـرين يـطـالـبون
ايـضاً بـحق استـمرار احلـياة الـتي يـعطـلها
الـعـالم الـرقمي بـسـبب سوء اسـتـخدامه من
قـبل البـعض علـى حسـاب االغلبـية وبـسبب
ـية طـبـيـعته الـهالمـيـة واالفتـراضـيـة والعـا
ــا يــحـقق والــتي عــاجلــتـهــا دول كــثـيــرة 
نع الضرر. امـا عندنا فلم يتسن الـفائدة و
ـا حتــقـيق ذلـك السـبــاب وظـروف عــديـدة 
يـرغـمنـا عـلى اتخـاذ قرارات مـؤقـتة لـتـقيـيد
اسـتــخـدام الـعـالم الـرقـمي من أجل حتـقـيق
ــتـنــازعـة الــتــوازن الـدقــيق بــ احلـقــوق ا
ـتـعــارضـة  كـمــا في فـتـرات ــطـالـبــات ا وا
االمـتـحانـات منـعـاً من الغش او في فـترات
استغالله لبث الكراهية والعنف واالرهاب 
ـقـيـدة مـحدودة وسـنـبـقي هـذه اإلجـراءات ا
ــكـن مع مــســاع ومـــؤقــتــة إلـى أدنى حــد 
جــديـة الصالح مـجــمل االمـر كـمــا في بـقـيـة
الــدول). وبــشــأن حــزم االصـالحــات قـال ان
(هـنـاك حزمـا اخـرى جديـدة من االصالحات

بولص حنا

ثـال احلظر الصريح إلطالق سبيل ا
سيل النار واستـخدام قنابل الـغاز ا
لــــــلـــــــدمـــــــوع مـــــــبـــــــاشـــــــرة ضــــــد
ي ـتـحدث اال ـتظـاهـرين).ودعـا ا ا
الــســلــطــات الــعــراقــيــة إلى (اتــخـاذ
خـطـوات حــازمـة نـحـو إجـراء حـوار
مفيد في العراق  وتقو العديد من
ظالم والعـمل مع مجمـوعة واسعة ا
من اجلــــهــــات الــــفــــاعـــــلــــة من أجل
التوصل إلى حل مستدام للعديد من
الـتحـديـات التي يـواجـههـا الـعراق)
ــفــوضــيــة مـــعــربــا عن اســتــعــداد ا

للمساعدة.
ــفـوضــيـة في غــضـون ذلك أعــلـنت ا
الـــعــلــيـــا حلــــــــــقـــوق االنــســان في
العراق عن اسـتشهاد واصـابة قرابة
1200 مــحــتج في اربع مــحــافــظـات

خالل اربعة ايام.
ــفـوضــيــة في بــيـان امس وافــادت ا
باستـشهاد 23 واصابة ( 1077 من
ـــــــتــــــــظــــــــاهــــــــريـن والــــــــقـــــــوات ا
االمـــــنـــــيـــــة.واوضـــــحت ان (اغـــــلب
ــسـتـشــفى بـعـد ـصــابـ غـادروا ا ا
تلقيهم العالج) مـشيرة الى (اعتقال

201 اطـلق سـراح 170 مـنــهم في
بـغــداد وكـربالء والـبــصـرة وذي قـار
دة من 3 الى 7 مكن الشهر خالل  ا

اجلاري) 
.وتوعـد رئيس الـوزراء القـائد الـعام
ـهدي ـسـلـحـة عادل عـبـد ا لـلـقوات ا
تظاهرين خرب ب ا من سماهم 
بـــعــقــوبـــات صــارمــة قـــد تــصل إلى

السجن عشرين عاما. 
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ــهـدي إن ــكــتب عـبــد ا وقــال بــيـان 
(الــتــظــاهــرات صــاحــبــتــهــا أفــعــال
إجـرامـيـة وإرهـابـيـة وبـشـكل واضح
للـعيـان بغـية الـنيل من هـيبـة الدولة
وإضــعــاف مــقــدراتـهــا وتــســتــهـدف
شــعب الــعــراق وأمـنه) مــضــيــفـا أن
ـمارسات (هذه األفعـال ال تمت إلى ا
ـة ــقـراطـيــة بـصـلـة مــثل جـر الـد
واطـن والقوات القتل العـمد ضد ا
األمـنـية دون وجـه حق) مـشيـرا إلى
ـة التـهديد بـارتكاب أن (عقـوبة جر
ـــواطــنـــ األبــريــاء جـــنــايـــة ضــد ا
دة والقـوات األمـنـية هي الـسـجن 

ال تزيد عن سبع سنوات).
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ـفـوضـيـة الـسـامـيـة حلـقوق افـادت ا
ــتــحــدة االنــســـان الــتــابــعــة لأل ا
بــوقـــوع قــتـــلى وجـــرحى نـــتــيـــجــة
استخدام قوات االمن العراقية القوة
ــتـظــاهــرين مــؤكـدة ــفــرطـة ضــد ا ا
تـوثـيــقـهـا مـا ال يــقل عن مـقـتل 269
شــخــصــا اضــافــة الى اصــابــة آالف
االشــــخـــاص بــــجـــروح عــــلى ايـــدي
عناصـر مسلـحة خالل االحتـجاجات
في بـــغـــداد وعــدد مـن احملــافـــظــات.
ــفــوضــيــة ـــتــحــدث بــاسم ا وقــال ا
روبـرت كـولـفـيل في مـؤتـمـر صحـفي
امس(إنــنــا نــشــعــر بــقــلق بــالغ إزاء
اســتــمــرار ورود تــقــاريــر عن وقــوع
قــتـلـى وجـرحى نــتــيـجــة اسـتــخـدام
ـتظاهرين  قوات األمن للـقوة ضد ا
ـتـعـمدة فـضالً عن عـمـلـيـات الـقـتل ا
التي ارتـكـبتـها عـنـاصر مـسلـحة في

العراق).
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واضــاف انه (بــ االول من تــشـرين
ـاضـيـة  قـام مكـتب االول والـلـيـلـة ا
حـقـوق اإلنسـان الـتـابع لـبـعـثة األ
ساعدة إلى العراق تحدة لتقد ا ا
بـتوثـيق 269 حـالـة وفـاة في سـياق
التظـاهرات في جـميع أنـحاء البالد.
وبــحـسب مــا ورد أصــيب مــا ال يـقل
ن عن 8 آالف شـــــخـص آخـــــرين  

فيهم أفراد قوات األمن العراقية).
وتـابع كـولـفــيل انه (قـد تـكـون أرقـام
اخلــســـائــر الــدقــيــقـــة أعــلى من ذلك

بكثير. 
وقــد نـتـجـت غـالــبـيـة اإلصــابـات عن
اسـتــخـدام الـذخـيــرة احلـيـة من قـبل
ــسـلـحـة  قـوات األمن والــعـنـاصـر ا
الـتي وصـفـهـا الـكـثـيـرون عـلى أنـهـا
جمـاعات ميـليشـيات خـاصة  فضالً
عن االســتـخــدام غــيـر الــضـروري أو
ــنــاسب ــتــنــاسب أو غــيــر ا غــيـــر ا
لـألســلــحــة األقل فــتـــكًــا مــثل الــغــاز
ــســيـل لــلــدمــوع) مــشــيــرا الى ان ا
(االحـــتـــجــــاجـــات اســـتــــمـــرت هـــذا
األســبـــوع في بــغـــداد  و تــوثــيق

الــــــوفــــــيــــــات واإلصـــــــابــــــات خالل
التظاهرات في بغداد والبصرة وذي
قـــــار وكـــــربـالء). وتـــــابـع (في هـــــذا
الـصـبـاح فـقـط  تـلـقـيـنـا تـقـاريـر عن
مـــقــتل خــمـــســة مــتـــظــاهــرين خالل
تـظـاهـرات أمـام مـبـنى احملـافظـة في
ـاضيـة) ونوه الى البـصـرة اللـيلـة ا
انه (في يــوم األربـعــاء من األســبـوع
ـــاضي قُـــتل نـــاشط فـي اجملــتـــمع ا
ــــدني وأصــــيب آخـــر عــــلى أيـــدي ا
عـنـاصــر مـسـلـحــة في طـريق عـودته

نزل من تظاهرة في ميسان). إلى ا
ومــضى قــائال (نــحـن نـتــابـع أيــضًـا
تــقــاريــر بــشــأن عــمــلــيــات اعــتــقـال
مـتعـددة لـلمـتظـاهـرين والـناشـط 
ــعـــلــقـــ عــلى ـــدونــ وا وكـــذلك ا
وسـائل الـتـواصل االجـتـماعـي  لكن
ا كان هـناك نـقص في الشـفافـية  
يـجـعل مــتـابـعـة هـذه الـتـقـاريـر أمـرًا
صعبًا) معـربا عن قلقه (إزاء األنباء
الـتي تـفيـد بـاخـتطـاف احملـتـج أو
ــتــطــوعــ الــذين ــتــطــوعــ أو ا ا
سـاعـدة في الـتظـاهرات) يقـدمـون ا
داعيـا الى (الـتحـقيـق على الـفور في
هــذه االدعــاءات  وتـــوضــيح مــكــان
ــــفـــــقــــودين وجــــود األشــــخـــــاص ا
سؤول عـنها).وعبـر كولفيل عن وا
(انـزعـاجه من بــيـان اجملـلس األعـلى
للقـضاء في الـعراق الـذي ينص على
ـــكـــافـــحــة أن الـــقـــانـــون االحتــادي 
اإلرهاب سـيـنطـبق عـلى من يلـجأون
ـمــتـلــكـات إلى الــعـنـف  وتـخــريب ا
العـامة واسـتخـدام األسلـحة الـنارية
ضــــد قـــوات األمن  فــــهـــذه أعـــمـــال
ـكـن أن يـعــاقب عــلــيــهـا إرهــابــيــة 
بـاإلعدام) حـاثـا احلكـومـة العـراقـية
عــلـى( ضـمــان الــتــزامــهــا بــحــمــايـة
ارسة احلق في الـتجمع الـسلمي.
وهـذا يعـني اتـخـاذ خطـوات وقـائـية
ـتــظـاهـرين من الـعـنـاصـر حلـمـايـة ا
ـسـلـحة  وكـذلك إصـدار تـعـلـيـمات ا
واضـــحـــة لــقـــوات األمن بـــااللـــتــزام
تـعلقة عـايير الـدولية ا عـايير وا با
ـا في ذلك على باسـتخـدام الـقوة  

ـــــة االعـــــتــــداء واضـــــاف أن (جـــــر
بالـضرب أو بـاجلرح أو العـنف على
واطـن األبـريـاء والقـوات األمنـية ا
ـدة ال تزيـد عن عـقـوبـتـهـا احلـبس 
ـة مـنع مـوظـفي سـنـة واحـدة وجــر
الــدولـــة عن الـــقـــيــام بـــواجـــبـــاتــهم
دة ال الوظـيفـية عـقوبـتهـا احلبس 
تــــزيـــــد عن 3 ســــنـــــوات)وتــــابع أن
ة تخريب أو هدم أو إتالف أو (جر
احـــــتالل مــــــبـــــان أو أمالك عـــــامـــــة
ــصــالح مـــخــصــصــة لــلـــدوائــر أو ا
ــرافق الــعــامــة أو احلــكـــومــيــة أو ا
ـواصالت مـنــشـآت الـدولـة ومــنـهـا ا
واجلسور عقوباتها تكون شديدة).
ــة حـرق بـيـوت وأشـار إلى أن (جـر
ـواطنـ األبـريـاء ومقـرات الـقوات ا
األمـنــيـة والـدوائـر الـرســمـيـة وشـبه
ؤبد أو الرسمـية عقوبـتها الـسجن ا
ــة الـتـحـريض ـؤقت كــمـا أن جـر ا
ـعــاونـة مــالـيــة عـلى والــتـشــجـيـع 
تـــــــخـــــــريـب أو اتـالف أو اإلضــــــرار
ـــصــالـح احلــكـــومــيــة ـــبــاني وا بــا
ـرافق الـعـامـة عـقـوبـتـهـا الـسـجن وا
دة ال تـزيـد عن عشـرين سـنـة فيـما

ة مـخالفـة األوامر الصادرة من جر
اجلهات اخملتصة ومنها فرض حظر
الــــتـــــجــــوال في األوقـــــات احملــــددة
ـة االعتداء عقـوبتـها احلـبس وجر
وجودة ضمن على القوات األمنـية ا
مناطق وسـاحات الـتظاهـر عقوبـتها
ـــــة بث احلـــــبس) وأردف أن (جـــــر
اإلشـــاعــات والـــدعـــايــات واالخـــبــار
ــخـتـلف الـطـرق الـعـلـنـيـة الـكـاذبـة 
ــواطــنـ لــزرع الــرعب فـي قــلــوب ا
ـة عـقــوبـتـهـا احلـبـس كـمـا أن جـر
الـتـحـريض بـطـرق عالنـيـة علـى عدم
االنـقـيـاد لـلـقـانـون الـنـافـذ عـقـوبـتـها
ــــتــــظــــاهــــرين احلــــبس) داعــــيـــــا ا
إلى(االلــتــزام بــالــتـظــاهــر الــســلـمي
ــشــروعـة لــلــمــطــالــبــة بــاحلــقــوق ا
لــيـتــسـنـى لـلــدولـة تــنـفــيـذهــا ونـبـذ
االفــعـــال الـــتي جـــرمـــهــا الـــقـــانــون
العراقي والـتعاون مع االمن لـلقبض
سـيئة لهم) مـطالبا على العـناصر ا
بـ(احملافظـة على سلـمية الـتظاهرات
وإعــطــاء صــورة مــشــرقــة لــتــفــويت
ـتـبـرصـ بـالـعـراق الـفـرصـة عــلى ا

شرا).

وبرت كولفيل
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الــــيـــاســـري من بــــغـــداد  وحـــضـــوره
اجــتــمـــاع مــجــلس الــوزراء مع رئــيس
ــهــدي  اكــد في الــوزراء عــادل عــبــد ا
بـيـان أمس الـسـبت (حـصـول مـحـافـظة
ـهــمـة ـكــاسب ا الــنـجـف عـلى بــعض ا
لــلـمــحــافـظــة مـنــهـا تــخـصــيص مــبـلغ
ـاني عـلى ان يـصـوت لـلــمـسـتـشـفى اال
عليه في جلسة مجلس الوزراء القادمة

.( لغرض افتتاحها قريبا جداً
مــضــيــفـاً انـه  (تـخــويل احملــافــظـ
الية بتوزيع االراضي التابعة لوزارة ا
شمولة  وهذا للمواطن و الشرائح ا
االمـر سينفذ على ارض الواقع بصورة

مباشرة بدون اي تأخير).  
 `z«dý ‰uLý

ــالـيــة حلـسم مــؤكـداً (تــكــلـيف وزيــر ا
ــســتــمــرة  و ــشـــاريع اجلــديــدة و ا ا
ــدارس في مـــحــافـــظــتـــنــا مـــشــاريـع ا

ــــقـــدســــة).وبـــ الــــيــــاســـري انه  ا
(حتـويل مـلف عـقود هـيئـة االعـمار الى
قـانونيـة االمانة العـامة جمللس الوزراء
لــلـبت فـيـهـا  وشـمـول 30 الـف عـائـلـة
ـقدسة لـراتب الرعـاية في مـحافـظتـنا ا
ولــــــــكـــــــافــــــــة شــــــــرائح اجملــــــــتــــــــمع
الـــنــجــفي).مـــشــيــراً الى (تـــخــصــيص

درجـات وظيفية البناء الـنجف للتعي
عــلى مالك وزارة الــنــفط  في مــصـفى
كربالء بعدد  350 درجة بصفة عقد).
ـوافـقة عـلى فـتح مـركز الفـتـاً الى أن (ا
لــلـتــطـوع عـلى مـالك وزارة الـدفـاع في
احملــافـظــة  والـذي ســــــــيــوفـر فـرص
عــمل اضـافـيــة لـشـبـاب ابــنـاء الـنـجف
الــكــرام وســتــعــــــلن االلــيــة عن قــريب

.( جداً

مـنهـا اعـتمـاد جدول لـتخـفيض رواتب كـبار
سؤول الى النصف وكذلك تعديالت في ا
ســلم الــرواتب النــصــاف الـشــرائح الــدنــيـا
وحتـقيـق قدر أكـبر من الـعدالـة االجتـماعـية
ولـتـطـبيق نـظـام الـتعـويـضـات االجتـمـاعـية
الــتي من شـأنــهـا ان ال تــتـرك عــراقـيـاً حتت
مــســتـوى خط الــفــقـر وتــطــبـيـق الـضــمـان
االجــتـــمــاعي وحــقــوق الــعـــمل والــتــقــاعــد
لـيتساوى الـعاملون في الـقطاع اخلاص مع

القطاع العام الخ.
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وكـذلك سنـستمـر بتنـفيذ حـزمة االصالحات
الــتي صـدرت عن مـجـلس الـوزراء ومـجـلس
الــــنـــواب والـــتـي تـــنـــاولـت الـــكـــثــــيـــر من
االصالحـات الدستـورية واالمنيـة خصوصاً
تــطــبــيق االمـر 237 ومــنع اي سـالح خـارج
الـدولـة ويتم اعـتـبار اي كـيـان مسـلح يـعمل
خــارج سـيـطـرة الــدولـة غـيـر قــانـوني وتـتم
مـــحــاربـــته. وكــذلك مـــا صــدر بـــخــصــوص
مـحــاربـة الـفـسـاد ومالحـقـة تـضـخم ثـروات
ـسؤولـ واحالة كل من يـجب احالته الى ا
ـركـزيـة الـعـلـيـا حملـاربـة الـفـسـاد احملـكـمـة ا
وحـل قـضــايــا الــبــطــالــة وتــوزيع االراضي
ــزيــد من وحتـــســ اخلــدمـــات وتــوفــيـــر ا
ـــشـــاريع في الـــعـــدالـــة والـــتــوجـه نــحـــو ا
الـقـطــاعـات احلـقـيـقـيـة ومـحـاربـة الـفـوضى

وغيرها) .
ــــهـــدي مـع رئـــيس الـى ذلك بــــحث عـــبــــد ا
اجلــمــهــوريــة بـرهـم صـالـح دعم اإلجـراءات
اإلصالحـــيـــة الــتي إتـــخـــذتــهـــا احلــكـــومــة
ـتـظـاهـريـن.وقـال بـيان ـطـالب ا إسـتـجـابـة 
ـكتب رئـيس الوزراء انه(جرى خالل الـلقاء
بــحث الـتــطـورات اجلــاريـة والــتـعــاون بـ
الــســلـــطــات الــتــنــفــيــذيـــة والــتــشــريــعــيــة
والـــقـــضـــائــــيـــة ودعم جـــهـــود احلـــكـــومـــة
واإلجــراءات اإلصـالحــيــة الــتي إتــخــذتــهــا

تظاهرين). طالب ا إستجابة 
واضــاف(كـمــا بـحـث اجلـانــبـان ســبل حـفظ

األمن واإلستقرار في عموم البالد).
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اذا أسرفتُ في بذخ الدموع هذا اليوم بالذاتّ! مات والدي وانا في الأعـرف 
اخلـامـسـة عـشـرة من عـمـري ولم أذرف دمـعه واحـده  – لـيس ألنـني ال أحب
والدي – لـكنني وجـدتُ نفسي عام 1973 الـرجل أألكبر في تلك الـلحظة في
الـبيت وكـان شقـيقي شـاكر في بـغـداد في العـمل وشقـيقي اآلخـر في الكـوفة
سيب- كان بيتنا في فـتحملت مسؤولية إبالغهم عن طريق البريد العام في ا
الـقرية الـبعيدة  – لم تـكن هناك بالـنسبة لي اي فـرصة للبـكاء وذرف الدموع

سؤولية كبيرة حيث كلفتني بها والدتي رحمها الله.  فا
ومـات شقـيـقي الـصغـيـر في حـرب الثـمـانيـنـات في الـبصـرة ولم اذرف دمـعة
ـا احتـمله لـدرجـة انني كـدت افـقد عـقلي واحـدة فقـد كـانت الصـدمـة اقوى 
آنـذاك. وحـيـنــمـا عـدت من ارض الــتـيه بـعـد غــيـاب احـد عـشــر عـامـا وجـدت
والـدتي قـد فـارقت احليـاة هي االخـرى حـزنـا علي  – ولم أسـتـطع أيـضا ان

اذرف دمعة واحدة. 
اليوم  –اجلمعة  –اليوم االول من شهر  2019 -11 –وعلى ح غرّة وانا
اشـاهد بـالصـدفـة فلـماً قـصيـراً اليتـعدى  -46 –ثـانيـة لـكنه فـجر في أعـماق
. الــفـديــو يـظـهــر طـالـبــات يـصـرخـن بـأعـلى روحي شيء لم أكن اتــوقـعهُ ابـداً
أصـواتهن نحو صاحب  –الـتكتك الذي ال أعـتقد انه يتـجاوز السابـعة عشرة
من عـمـره بـصـوت مـدو واحد  – عـلم والـله عـلم ابـو الـتـكـتك عـلم- في بـداية
األمـر راح الشاب الصغيـر يلوح بالعلم الـعراقي ولكنه فجـأة انهار من التأثر
وراح يــبـكي بــحـرقـة وهـو يــسـتـنــد الى عـربـتـه الـبـســيـطـة وتـقــدم نـحـوهُ رجل
عـسكري وراح يـحضنه كـأنه يربت عـلى روحه الشريـفة ويقـول دون أن ينطق
بـحـرفٍ واحـد  –التـبـتـئس يــاولـدي فـاحلـيـاة مـلـيــئـة بـصـورة مـؤثـرة وصـورة
الفتيات وهن يصرخن نحوك مزقت كل حاالت الصمود في روحك الفتية ...
كُن قـويا فأصـحابك سائـقو هذا الـنوع من العـربات قد سـطروا أعظم مـلحمة

في تاريخ العراق احلديث.
 تـسمرت عيـناي على تـلك الصور الرهـيبة وبـدون سابق أنذار راحت دموعي
تـسقط بـغـزارة كأنـني طـفل صغـير فـقـد كل شيء في هـذا العـالم الدامي ..ال
اذا تـذكـرت والـدي وامي وشـقـيقي الـصـغـيـر حيـنـمـا اسـتلـمـنـا جـثته أعـرف 

زقة في ارض البصرة..
تـاريخ طويل بعيد لكنه يـحضر امامي االن بكل تفـاصيله. صورة هذا الشاب
الـيـافع وهـو يـبـكي بـحـرقـة قـرب عـجـلـته الـصـغـيـرة حـطـمت آخـر صـمـود في
رجـولـتي وجـعـلـتـني أبـكي وأبـكي وأبـكي ألعـوض زمـنـا بـعيـدا لـم أستـطع أن

اروي فيه عطشي لدموع التنضب...
.سالمـا تاريخ العـراق وسالما لك ايـها الشـاب اليافع وانت

تــغــرق في دمــوع اليــســتـحـق ان يــذرفـهــا اال مـن كـان
مــخــلــصـــا لــتــربــة هــذا الــوطن الــكــبــيــر. ســتــشــرق
الـشــــــمس من جـديـد وسـيـكـتب التـاريخ اسـمك مع
اسـماء االبطال الذين رسـموا تاريخـهم بدمائهم على
ســـــاحة التحرير وساحات التحرير االخرى في كل

محافظات الوطن اجلريح.

محتجون يتظاهرون في ساحات بغداد
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في 9 تـشـرين الـثـاني عـام 1959 أي
بدأت وكـالة االنـباء الـعراقـية عـملـها
فـنـشـرت اول اخـبـارهـا لـتـسـتـمر 44
عـاما حلـ اسـتـشـهـادهـا عـلى ايدي

احملتل االمريكي عام 2003.
فـي ذكـــــرى مــــــيـالد (واع) اتـــــمــــــنى
ن البــنـــائــهـــا االحــيـــاء الــصـــحــة و

فارقونا الرحمة
واسـتــذكــر هـنــا بـعـض زمالء الـزمن

اجلميل:
- عــــلي عــــبــــيــــدة الــــذي اســــهم في

تاسيس القسم الفني.
- اديـب راجـي غــــــــريـب احملــــــــاسب
الشـهم الـذي كـان سـندا لـكل مـحـتاج

فرات التميمي

حل موعد الراتب.
- هناء الـعمـري يعـجز الـقلم عن ذكر

شخصيتها احملببة للجميع.
ـصـور الـبـارع الذي - بـولص حـنـا ا

فقدناه شابا اثر مرض عضال.
- فـؤاد اخلــلـيـل من ابـنــاء الـبــصـرة

العزيزة كان صحفيا رائعا.
-  عـــيــــسى الـــعــــيـــسى كــــان لـــولب

االخبار الداخلية.
- احــمــد حــمـــدي مــوظف االرشــيف

ل في عمله. الذي ال يكل وال 
- هدى عبد الرحمن الزميلة واالخت

الشاعرة الرقيقة.
وكل عــــــام واالحـيــاء من ابـنـاء واع
ن بــخــيــر والــرحــمـة والــغـــــــفــران 

فارقونا.
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ـدني اكــثــر مـا يــهــزني ويــثـيــرني ذلك الــقــرار اجملـحف الــذي اصــدره احلـاكـم ا
ر بـحل وزارة االعالم ومن ضـمن تـشـكـيالتـها وكـالـة االنـباء االمـريـكي  بـول بـر
اضي ـؤسـسة الـتي اثـبـتت عـلى مدى عـقـود من الـزمن ا الـعـراقـية " واع " تـلك ا
ـهنـية وموضـوعيـة حتى فاقت في قدرتهـا على اضـاءة اخبـار الساحـة العـراقية 
نتشرين ـية من خالل مراسليـها ا مهنـيتها  كبـريات وكاالت االنباء العـربية والعا
الكات العاملة في " واع" في مخـتلف ارجاء العالم ٠٠ ورغم الغ الـذي حلق با
من اصحـاب اخلبرة والدرايـة في تناول االخـبار والتقـارير الصحـفيه والذي ترك
فراغـا مازال شـاخصـا في سـاحة االعالم الـعراقي اال ان الـغصـة مازالت كـامنه
لدى كل الـصحفي الرواد الذين مازالوا يتأملون من الدولة اعادة النظر في ذلك
ؤشرات تؤكد ان حل وكالة االنباء ترك فراغا اعالميا القـرار اجملحف حيث كل ا
في السـاحة وجـعل كوادر الـوكالـة في خبـر كان واخـواتهـا ٠٠ صحـيح ان تقادم
الكـات التـي مازالت تـرنـوا الى الـيـوم الذي الـزمن قـد اثـر عـلى امـكانـيـات هـذه ا
تعـود فيه الوكالة للـعمل بروح جديدة اساسـها حب الوطن والدفاع عنه من خالل
تراكـمة الـتي تـملكـها هـذه الكـوادر بغـض النظـر عن الـعمـر الذي ضاع اخلبـرة ا
وسط الـضـجـيج االعالمي الـغـيـر مـوجه والـذي بات يـتـخـبط في انـصـاف احلـلول
وسط ساحـة اعالمية ضـعيـفة وغيـر مسـيطر عـليـها وفق توجـهات حـاجات البالد
الى اعالم يسـموا  الى حتقـيق غد اكـثر اشراقـا واكثر قـدرة على تـعبئـة الشارع
ــا يـنـشـده الـشـارع ـشــورة لالسـتـجـابـة  الـعـراقي جتـاه خـدمــة الـوطن وتـقـد ا
قدرة على مجارات نفلت نتيجة عدم وجود اعالم مبني على الكفائة وا العراقي ا
ـعـادي  الـذي يـتـربص بـالــبالد لـنـشـر كل مـا يـسيء االعالم االجـنـبي وخــاصـة ا
ـنـطق احلق لـلـبالد ويــحط من قـدر الـعــبـاد ٠٠ ونـتـمــنى من الـدولــة االسـتـجـابــة 

والـواجب الوطني واالخالقي بالـغاء ذلك القرار اجملحف  حل  "
واع " واعـادتـهـا لـلـعـمل بـكـوادرهـا لـتـكـون نـواة لـتاسـيس
اعالم يـتـنـاغم مع االعالم  احملـلي ويـكـون نـدا  لالعالم
عـادي  لنهضـة العراق اعالم اكثـر قدرة ومقدرة على ا
نـشـر  احلــقـيـقـة بـعـيـدا عن الـضـجـيج االعالمي  الـذي
بـات هـو الـسمـه الغـالـبـة في السـاحـة الـعراقـيـة احلـبلى

بالتناقضات والغرائب والعجائب.


