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{ دبــي - (أ ف ب) - حتـــــــــــــــــرّك
الـــبـــطــــالـــة إلى جـــانـب الـــنـــمـــو
ـتبـاطئ التـظاهرات االقـتصادي ا
في دول عـربـيـة عـديـدة حـسـبـمـا
قـــال صـــنـــدوق الـــنــــقـــد الـــدولي
االثـنـ في وقت يــشـهـد الـعـراق
ولبنان وبلدان أخرى احتجاجات

ضـــــد الــــــفـــــســـــاد والـــــتـــــدهـــــور
االقتصادي.

وأوضح الــصـــنـــدوق في تــقـــريــر
حــــــول األداء االقـــــتــــــصـــــادي في
ـنطـقة أنّ التـوترات االجـتمـاعية ا
في دول عـــربــيـــة واحــدة من عــدة
عـوامل تـسـبــبت في إبـقـاء الـنـمـو

نطقة ضعيفا. االقتصادي في ا
وقـبل أســبـوعـ تــوقّع صـنـدوق
الـنـقـد أن يـبـلغ الـنـمو فـي الـشرق
األوسط وشـمــال إفـريـقـيــا نـسـبـة
ـئـة فـقط بـعـدمـا كـان عـند 0,1 بـا
ـــــــئـــــــة في عــــــــتـــــــبـــــــة 1,2 بــــــــا
نـيـسـان/ابريل مـا يـعكس ضـعـفا

مع الـــعــراق. كــمــا أنّ هــذه أســوأ
مـلكة الـغنية توقـعات للـنمو في ا
مــــنـــذ أن انــــكــــمش االقــــتــــصـــاد
السعـودي في العام  2017بنسبة
ــئـة. وقــال الـصــنـدوق في 0,7 بـا
تــقـــريــره االثـــنــ إن االقـــتــصــاد
اإليـراني دخل مرحـلة من "الـركود

االقتصادي احلاد".
ويوحي تـراجع التوقـعات بنـسبة
ـــئـــة بـــ نـــيـــســان/أبـــريل  3بــا
وتــــشــــريـن األول/أكــــتــــوبــــر إلى
تـــدهـــور كـــبـــيـــر في االقـــتـــصـــاد
اإليـراني مــنـذ ان بــدأت الـواليـات
ـتـحدة تـطـبيق عـقـوبات مـشددة ا
عــلـى قــطــاع الــنــفط اإليــراني في

أيار/مايو.
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وكــان االقــتـصــاد اإليــراني شــهـد
انــكـمــاشـا في 2018 بــنـسـبـة 4,8
ـئة.أمـا الـسـعـوديـة أحـد أكـبر بـا
مـصــدري الـنــفط في الـعــالم فـقـد
اقتطعت من الـدعم احلكومي على
الـــوقــود وفـــرضت ضــرائـب عــلى
األجانب الـعامـل على أراضـيها
ـضـافـة وضــريـبـة عـلـى الـقـيـمــة ا
ـئـة ورفـعت أسـعـار بـنـسـبة  5بـا
ـشـروبـات الـغـازيـة ومـشـروبات ا
الــطـاقــة والـتــبغ. ونــهـايــة أيـلـول
ــاضي أعــلـنـت وكـالــة "فــيـتش" ا
تـخــفـيض الـتـصـنــيف االئـتـمـاني
لـلـسـعـوديـة درجة واحـدة بـسـبب
"الـــــتـــــوتـــــر اجلــــيـــــوســـــيـــــاسي
والـعـسـكري في مـنـطقـة اخلـليج"
بـعد هـجمات غـير مـسبـوقة طالت

ملكة. منشأت نفطيت في ا

التجاري.
ورأى أزعـــور أنّ عــلـى احلــكـــومــة
"الـعـمل بـسـرعـة عـلى تـقـو هـذه
االخـــتـالالت واســـتــــعــــادة ثــــقـــة
) عـبـر إصالح الـوضع ــواطـنـ (ا

الي وتقليص اإلنفاق". ا
كما حـذّر صندوق النـقد في تقرير
االثـــنــ من أنّ مـــعــدالت الــديــون
احلكومية أصبحت عالية جداً في
نـطقـة وقد جتاوزت بعـض دول ا
ـئة من الـناجت احمللي عتبة 85 با
ئة كمـعدل عـام وأكثر من 150 با
في لـــــبـــــنـــــان والـــــعـــــراق.وذكـــــر
الصنـدوق أنّ "تكلفـة الديون باتت
كبـيـرة وهي تـمـنع االسـتـثـمارات
ــنــطــقـة ــســتــقــبل ا الــضــروريــة 

دى البعيد". االقتصادي على ا
كان الـصنـدوق خفّض هذا الـشهر
بشـكل حاد توقّـعاته للـنمو في كل
من الـــســـعـــوديـــة وإيـــران أكـــبــر
اقــتــصــادين في الــشــرق االوسط
على خـلفـيـة العـقوبـات األمـيركـية
والــتــوتـرات االقــلــيـمــيــة وتـراجع

أسعار النفط.
وتــوقّع الـــصــنــدوق أن يـــنــكــمش
اقـتـصـاد إيـران في 2019 بـنـسـبـة
%9,5 بـــــــــعـــــــــدمــــــــا تـــــــــوقـع في
نـيـسـان/ابـريل انـكـمـاشـاً بـنـسـبـة
%6 عـــلى أن يـــنـــمــو االقـــتـــصــاد
ئة مقابل السعودي بـنسبة 0,2 ا
توقـعات سابقـة بأن يسـجل النمو

ئة.  1,9با
وهذا أسوا أداء متـوقع لالقتصاد
اإليـــراني مـــنــذ 1984 حــ كـانت
اجلـمـهـوريـة االسالمـيـة في حـرب
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في اقتصادات منطقة تعصف بها
األزمــات. وقــال مـديــر الــصــنـدوق
ــنــطــقـة الــشــرق األوسط وآســيـا
الــوســطى جــهــاد أزعــور لــوكــالـة
فرانس برس إنّ "مسـتويات النمو
ـــا هي ـــنــــطـــقـــة أقـل  في دول ا
احلاجـة إلـيه لـلتـعـامل مع مـسـألة

البطالة".
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وأوضح "نحن في منطـقة تتخطى
فيـهـا نـسبـة الـبطـالـة ب الـشـبان
ــئــة ومـــعــاجلــة هــذا  25و 30بــا
ـو بـ  1 و2 األمـر يـحـتـاج إلى 

ئة". با
ويشـهد لبنـان منذ أكـثر من عشرة
أيــام تــظــاهــرات حــاشــدة مــنـدّدة
بـالفـسـاد والـتـدهـور االقـتـصادي
ومطالبة بتغيير سياسي وبفرص

عمل.
وفي الـــعــراق يـــشــارك اآلالف في
تـظـاهـرات لالسبـاب ذاتـهـا ضمن
حـركــة احـتـجـاجــيـة قـتل وأصـيب
ئات. وجتري تظاهرات في فيها ا
الـسـودان واجلزائـر ومـصر ودول

أخرى.
ـــــنـــــطـــــقـــــة شـــــهـــــدت وكـــــانـت ا
احـــتـــجـــاجــات عـــارمـــة في 2011
ســــمـــــيت بـ"الـــــربــــيع الـــــعــــربي"
لـلـمـطـالـبـة بـاصالحـات سـيـاسـيـة
واقـتــصـاديــة لـكــنــهـا اصــطـدمت
بـــحــروب اشـــتــعـــلت في ســـوريــا

. وليبيا خصوصاً
ويـعـاني االقـتــصـاد الـلـبـنـاني من
تـــراجع كـــبـــيـــر ومن ارتـــفـــاع في
ــــيـــزان الــــعــــجـــز واخــــتالل في ا

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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قـبل انـدالع تـظـاهـرات االول من تـشـرين كـنـت انـظـر "لسـواق الـتـكـتك"
نظرة احترام كبيرة.

ـا يدفـعه غـيري.ولم اكن انـظر وكـنت ادفع لهم اجـرة تـوصيـلي اكثـر 
الـيـهم اال على انـهم فـئـة طردت مـن سجل احلـكـومـة فقـررت ان تـعيش

شاكل.  بهدوء وبعيدا عن ا
شـخـصـيـا احب الـصـعـود الى هـذه االلـة اجلـمـيـلة الـتي هـي مزيـج ب

السيارة والدراجة النارية.
استعيـد في كل مرة اصعـد فيها الى الـتكتك ذكريـات زيارة بعيدة الى

دلهي.
واتذكـر ذهابي الى مـتحف غـاندي وانـا استقل هـذه االلة الـغريـبة التي

دخلت الى حياتنا بسبب الفقر. 
افضل دائما احلديث مع اي ساق"تكتك" اصعد معه.

كأنـني ارتبط مـعه بعالقة انـسانـية عمـرها عقـوداً.في الغـالب هم شبان
يـبحـثون عن لـقمة عـيش بكـرامة تـليق بـاالنسـان. كثـير مـنهم حـاصلون

على شهادت جامعية. 
في دلـهي كل من صـعـدت مـعـهم من الـكـادح سـائـقي الـتـكـتك كـانوا
يـتـمـتعـون بـصـبـر وقلـة كالم وكـرم كـبيـر بـحـيث ال يـجادلـونك في قـيـمة

االجرة. 
وح ينـدفعون في سبـاق مع السيـارات ال ينفعـلون بحمـاقات الشارع

التي يصادفونها.
كـنت اعتـقد ان الـسائـق الهـندي هـو افضل سـائق تـكتك عـلى مسـتوى
الدول سواء كانت عربية كمصر او اسـيــــوية كالهند وباكســــتان النه
يـتــمـتع بــصـبـر الفت لــلـنــظـر. لـقــــــد غـيــرت من حـســــابــاتي في هـذه

النـــقطة.
وح رايت ما فعله الشبان في التـظاهرات االخيرة من مواقف بطولية
في نقل اجلرحى في حـركة نافسـوا بها سيـارات االسعاف ح رايت
ذلك اكــتـشــفت ان افــضل من يــسـوق الــتــكـتك هـم شـبــاب هــذا الـبــلـد

اجلريح.
ووجدت ان كرمـهم حاتمي بـكل معنى الكـلمة.فـهم جميعـا يرفضون ان
يقـبـلوا نـقـودا نظـيـر نـقلـهم لـلجـرحى.كـمـا انهم جـريـئـون يتـقـدمون الى
ـتـظـاهـرين كي يـسـعـفـوا من يـتـعـرض اقـرب نـقــطـة مع ا

لالختناق او االصابة. 
جيل ثوري منـدفع ال يفكر بـاخلسائر,ويعرف قيمة
هـذبة.ترى الوطن.انـا انحـني لهـذه الفـئة الـراقيـة ا
ـلحمة اخلـالدة النـقية وماذا كيف سنـصور هذه ا

سنقول عنها.?
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ال نذيع سراً اذا قلنا :

ـنــاصب الـكـبــرى في الـبالد من قـبـل الـكـتل الـســيـاسـيـة ان اخـتـزال ا
ـهـارة واخلبـرة والنـزاهة الـنافـذة وإبعـاد االخـرين من ذوي الكـفاءة وا
ـرة الـتي شـهـدهـا (الـعراق ـفـارقـات ا والوطـنـيـة عـنـهـا هـو من اسـوء ا
اجلديـد) ذلك أنّ احملاصـصات الـسياسـية جـعلت الـسلـطوي في وادٍ
واجلـمـاهـير الـعـراقـيـة الـتي تئـن حتت وطأة احلـرمـان وسـوء اخلـدمات

والبطالة في وادٍ آخر .
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ـؤسف انَّ اجلهـات الـسيـاسـية الـعراقـيـة أصمّتْ سـمْـعَهـا ولم تُصغ وا
عـلى االطالق لـكل الـنـداءات الـتي أطـلــقـهـا احلـكـمـاء - وفي طـلـيـعـتـهم
رجـعية الـدينيـة العـليا في الـنجف االشرف  –للمـبادرة الى تـصحيح ا
قررة في وضوعية ا ريرة وااللتزام العملي بالضوابط ا تلك األخطاء ا

هذا الباب .
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مارسات متدة من 2003  حتى عام 2019  ا وتراكمت عبر األعوام ا
الفـجّة الـتي اجترحـتهـا الكيـانات الـسياسـية النـافذة الـتي أصرّت على
ـكـاسب الـهـيـمـنـة الـكــامـلـة  واالسـتـئـثـار الـرهـيـب بـكل االمـتـيـازات وا

واطن العراقي . االستثنائية على حساب سائر ا
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وكان من نتـائج هذا التراكم وصـولنا الى مرحـلةِ الهياج الـشعبي التي
لم تغب أهوالها وفجائعها عن االنظار ..!!

ـــصـــابـــ في ان األعـــداد الـــضـــخـــمـــة من الـــشـــهـــداء واجلـــرحى وا
االحتجاجات العارمة التي ابتدأت في 1 /2019/10 والتهبت مجدداً

عاني ..!! في 2019/10/25 سيظل مرعبا بكل ا
ـفرطة وليس صـحيحـا على االطالق غض الـنظر عن اسـتخـدام القوة ا
ــتـظـاهــرين الـســلـمـيــ الـذين كــفل لـهم والـقــسـوة الــبـالـغــة في حق ا
ــظـاهـرات واالعــتـصـامـات الـدسـتــور حــق الـتـعــبـيـر عن الــرأي عـبـر ا

السلمية .
كـمـا انه ال يــسـوغ لـلـمــتـظـاهـريـن عـلى االطالق االعـتــداء عـلى الـقـوات
ـمـتـكالت الـعـامة ـبـاني وا ـؤسـسـات احلـكومـيـة او ا االمـنـيـة او عـلى ا

واخلاصة .
وبالرغم من اتخاذ ما سـمّى بِحُزَم االصالح من جانب احلكومة اال أنَّ

جرد الوعود والعهود .. اجلماهير الغاضبة لم تعد تثق 
ولقـد كنّا نـحذّر من اتسـاع الهوة والـفجوة بـ السلـطوي واجلـماهير
العراقية حتى وصلنا الى مرحلـة انعدام الثقة ب الطرف وهو أسوأ

كن ان تصل اليه األحوال .. ما 
انّ القاء الـقبض على رأس كـبير من حـيتان الـفساد وايـقافه في قفص
االتهام مقدمةً للقبض على االخرين سيسهم كثيرا في حلحلة الوضع
شرعة مِنْ تأزم  وإالّ فان قرارات مجلس النواب لن تلغي القوان ا ا

قِبَلِهِ والقانونُ ال يُلغى اال بقانون  –كما هو معلوم - .
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واخيراً :
أصـدرت احملـكـمـة االحتــــــاديــة الـعـــــلـيـا قـرارهــا اخلـطـيـر واحلـاسم

واعلنت :
ـناصب وكالء الوزارات طـالبة  انّ قيـام القوائم والـكتل السـياسيـة با
ورئــاســـة الــهـــيــئـــات والــدرجـــات اخلــاصـــة في أجـــهــزة الـــدولــة وفق
اسـتـحـقـاقـهـا ال ســنـد له من الـدسـتـور النّ هــذه الـعـنـاوين مـاهي االّ
ـادة (  61 / خـامــســاً ) مـنه عـنــاوين وظـيــفــيـة حــدد الــدسـتــور في ا
اجلـهـات الـتي تـتـولى تـرشـيح مـن تـراهم الشـغـالـها وفـق االخـتـصاص
ادة (  61/ خامساً) والكفاءة وهـذه اجلهات ورد ذكرهـا حصراً في ا

من الدستور ...
وليس من بينها (القوائم والكتل السياسية)

ــريـرة الــتي خــلـفــتـهــا تـلك وســيـقــطع هــذا الـقــرار دابـرَ الــســلـبــيـات ا
مارسات احملمومة للكتل والقوائم . ا
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ـلــتـهـبـة لـن تُـطــــفئ االّ بــأمـثــــال هـذا ان الـــــنـار ا

القرار .
فـقـد رأيـنـا كـيـف صـعّـد تـقـريـر جلــنـة الـتـحـقـيق
اخلـاصــة من مـنـسـوب الـهــيـــــاج والـتـوتـر حـ
ـهـنـيـة وحـ أســــدل الـسـتـار عـلى ابـتـعـد عن ا

احلقائق .
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½bI∫ مبنى صندوق النقد الدولي في واشنطن

ثلة سابقا بأحد عن دائرة كانت 
اجلـمـهـوريـ قالت أيـضـا انـها ال
ـثـار حـولـهـا أن تـريـد من اجلـدل ا
يــحـــرف االنــظـــار عن الــتـــحــقــيق
ـتـعـلق بــاجـراءات عـزل الـرئـيس ا

دونالد ترامب.
نـشور على وشددت في الـفيـديو ا
ــكـــنــني أن أتــرك فــيـــســبــوك "ال 
ـريـعـة هـذه أن حلـمـلـة الـتـشـويه ا

تعيق هذا العمل".
WOŁöŁ W öŽ

وال تــعــد الــعالقــة الــثالثــيــة الـتي
وظـفة جـمعـت هيل مع زوجـهـا وا
في حمـلتهـا خرقا لـقواعد األخالق
في الكـونغـرس كونهـا حدثت قبل

توليها منصبها.
لـــكـن جلــنـــة األخالق فـي مــجـــلس
النواب أعلنت األربعاء أنها حتقق
ــا تــكـون في مــزاعم بــأن هـيل "ر
انــخـرطت في عـالقـة جــنـســيـة مع
شـــــخص مـن مـــــوظــــفـــــيــــهـــــا في
الـكــونـغــرس" بـعـد وصــولـهـا إلى

واشنطن.
و اعـتـمـاد قــواعـد حتـظـر اقـامـة
وظف عالقات جنسية مع طاقم ا
داخل الكونغـرس بعد الزخم الذي
احــدثــته حــركــة "أنــا ايــضــا" (مي

تو).
وأصـدرت رئـيـسـة مـجـلس الـنواب
نـانسي بـيـلـوسي بـيـانـا قالـت فيه
إن عــضــو الــكــونــغــرس اجلــديـدة
"أقـــرت بــأخــطــاء فـي احلــكم عــلى
األمـور جــعل من اســتـمــرارهـا في
خـــدمــتـــهــا كــعـــضــو في مـــجــلس

النواب امرا يتعذر الدفاع عنه".
لــكن الــبــعض اعــتـبــر انه مــا كـان
يجـب على هيل تـقد اسـتقالـتها
فــالــقــضــيــة األهم هي اســتــخــدام
صــور عـاريـة كـوســيـلـة لـالنـتـقـام
اضـافة الى الـتدقـيق الذي ال داعي
له في مــــيـــول هـــيل اجلــــنـــســـيـــة
عـلـنة.وقـال الـعـضو اجلـمـهوري ا
في الكونغرس مات غايتز "من منا
ســيـبــدو مـثــالـيـا إذا مــا سـرّب كل
حبيب سابق لنا صورا ورسائل".
وأضـاف "كـايـتي ال يـتم الـتـحـقـيق
مــعــهـا مـن قـبـل جلـنــة األخالق او
الـطعن بـها ألنـها آذت شـخص ما
ـــا يــحـــدث هــذا مـــعــهـــا ألنــهــا ا

مختلفة".
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t¹uAð WKLŠ WO×{ UN H½
{ واشــنـطن - (أ ف ب):  تـعـهـدت
عــضـو الــكــونـغــرس كـايــتي هـيل
الـتي استـقالت بـعد تـسريب صور
فـاضـحـة لـهــا والـكـشف عن عالقـة
جمعـتها باحـدى موظفاتـها بأنها
سـتـكـافح كي تضـمن أن ال تـضـطر
ـستـقـبل لالنـسـحاب النـسـاء في ا
مـن اخلـــدمــــة الـــعــــامــــة في حـــال
ـاثل وذلك في تـعـرضهـن لشيء 

تسجيل فيديو نشرته الثالثاء.
وكايتي هيل التي كـان يُنظر اليها
كـــنــــجـــمــــة صـــاعــــدة في احلـــزب
ــــوقــــراطي أعــــلـــنـت األحـــد الـــد
اسـتـقــالـتـهـا من الـكـونـغـرس بـعـد
اتهـامهـا باقامـة عالقة جنـسية مع
احـــدى مـــســـاعـــداتـــهـــا فـي خــرق
لـــــقــــواعــــد األخالق فـي مــــجــــلس

النواب.
ونفت الـنائـبة عن كالـيفورنـيا هذا
االتـهـام لــكـنـهـا اعــتـرفت بـأنه هي
وزوجـهـا الـذي تتـابع اآلن قـضـية
الـــطـالق مـــنه ارتـــبـــطـــا بـــعالقـــة
جنـسـيـة ثالثـية مـع شابـة مـوظـفة

في احلملة االنتخابية.
وظـــــهــــــرت هـــــذه االدعــــــاءات في
ـــــوقع "ردســــتــــايت" تــــقــــريــــرين 
االخـبـاري احملـافظ بـاإلضـافة إلى
صحـيـفـة "ديلي مـيل" الـبـريطـانـية
الــشـعــبــيــة الـتـي نـشــرت الــصـور

سرّبة لهيل. العارية ا
t¹uAð WKLŠ

وقالت هيل في مقـطع فيديو قامت
بــتــسـجــيــله انــهـا كــانت ضــحــيـة
"حـــمــلــة تـــشــويه مــريـــعــة" قــامت
ـينـية بـتـنسـيقـها "وسـائل إعالم 
ومـعـارضـون جمـهـوريـون ما ادى
الى الـتــسـبـب بـإسـاءة دائــمـة الى
زوجي".واضافت هيل انها تقدمت
بــــشـــكـــوى لــــدى مـــركــــز شـــرطـــة
الـكـابيـتـول بشـأن تـسريب الـصور
احلـــمــــيـــمـــة وهــــو مـــا حتـــظـــره
القوان في واشنطن دون موافقة

عني. الشخص ا
وقــالت الــنــائــبــة الــبـالــــــــغــة من
يول زدوجـة ا العمر  32 عامـا وا
اجلـــنـــســـيـــة إنـــهـــا ال تـــريـــد من
جتــربــتـهــا أن "تــخــيف الــفــتــيـات
والـشـابـات األخـريـات من الـترشح

ناصب عامة".
لكن هيل التي انتخبت عام 2018

WKLŠ∫ كايتي هيل خالل حملتها االنتخابية


