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الإطار التن�سيقي يعجز عن تقديم �أدلة "الخروق االنتخابية" �إلى الر�أي العام

ال�صدريون يقتربون من الأغلبية والخا�سرون
يُ�صرون على االتهامات بالتزوير

 بغداد /فرا�س عدنان
يعج ��ز اخلا�س ��رون يف االنتخاب ��ات ع ��ن
تق ��دمي �أدل ��ة ت�ؤيد مزاع ��م التزوي ��ر ،فيما
يوا�ص ��ل التي ��ار ال�ص ��دري خطواته نحو
الأغلبي ��ة ال�سيا�سي ��ة وت�شكي ��ل احلكوم ��ة
ب�أ�س� ��س تختل ��ف ع ��ن ال�سابق ��ة يراه ��ا
خرباء �أنها تتفق م ��ع مبادئ الدميقراطية
بوج ��ود كتلت�ي�ن الأوىل تت ��وىل �إدارة
الدول ��ة والثاني ��ة يف املعار�ض ��ة تراق ��ب

وتق ��وّ م الأداء التنفي ��ذي .ويقول اخلبري
ال�سيا�س ��ي زي ��اد الع ��رار ،يف حدي ��ث �إىل
(امل ��دى)� ،إن "اعتق ��اد ًا خاطئ� � ًا يوجد لدى
بع� ��ض الر�أي الع ��ام ب�أن هن ��اك خالفا بني
التيار ال�صدري والإط ��ار التن�سيقي الذي
ي�ض ��م باقي القوى ال�شيعي ��ة ،ومن املمكن
�أن يت�صاع ��د يف الأي ��ام املقبل ��ة بالتزام ��ن
مع قرب امل�صادقة على نتائج االنتخابات،
وهذا كله غري �صحيح".
وتابع العرار� ،أن "�أ�سا�س اخلالف هو بني

خبراء اقت�صاديون :انخفا�ض
�أ�سعار النفط م�ؤقت
 خا�ص /المدى
يرى خمت�صون بال�ش� ��أن االقت�صادي ،ان
االنخفا� ��ض املفاج ��ئ يف �أ�سع ��ار النف ��ط
"ط ��ارئ" و"م�ؤق ��ت" ،ول ��ن ي�ؤث ��ر على
الو�ضع العام ،فيما توقعوا عودة ارتفاع
الأ�سعار خالل الأيام املقبلة.
وخ�سرت �أ�سع ��ار النفط ع�شرة دوالرات،
اجلمع ��ة ،م�سجل ��ة �أكرب تراج ��ع يف يوم
واحد منذ �أبريل /ني�سان  ،2020بعدما
�أث ��ار اكت�شاف �ساللة جديدة من فايرو�س
كورونا قل ��ق امل�ستثمرين وعزز املخاوف
م ��ن ت�ضخم فائ� ��ض املعرو�ض العاملي يف
الربع الأول من العام املقبل.
املخت� ��ص بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي �ضي ��اء
املح�س ��ن يق ��ول يف حديث لـ(امل ��دى)� ،إن
"املتح ��ور اجلدي ��د لفايرو� ��س كورونا،
ال ��ذي بات ُيع ��رف با�سم �أوميك ��رون كان
عر�ضي ��ا ولي� ��س رئي�سي ��ا بهب ��وط �أ�سعار
النفط" .وي�ضيف املح�سن� ،أن "الواليات
املتح ��دة طلب ��ت م ��ن �أوب ��ك بال� ��س زيادة
انتاج النف ��ط اال ان الأخرية رف�ضت ،مما

جعل الواليات املتحدة تعمل على حماولة
تخفي�ض �أ�سعار النفط وزيادة املعرو�ض
ال�سلع ��ي من خ�ل�ال �ضخ النف ��ط للخزين
ال�سرتاتيجي املوجود" .من جانبه ،يتفق
املخت� ��ص يف ال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي با�س ��م
جمي ��ل �أنطوان مع املح�سن ب�أن انخفا�ض
�أ�سعار النفط يف الوقت احلايل "وقتي".
ويق ��ول �أنطوان يف حدي ��ث لـ(املدى)� ،إن
"م�ؤ�ش ��رات اخلوف من املتحور اجلديد
م ��ن كورونا ج ��اءت بالتزامن م ��ع �إطالق
اخلزي ��ن الأمريك ��ي لكمي ��ات كب�ي�رة م ��ن
النف ��ط لبيعها يف الأ�س ��واق اال ان ازدياد
العر� ��ض وتوقف الطل ��ب �أدى اىل جمود
الأ�سع ��ار" .وي�ستبعد �أنط ��وان" ،حدوث
ازم ��ة اقت�صادي ��ة يف الع ��راق نتيج ��ة
االنخفا� ��ض يف �أ�سعار النفط" ،م�ستدركا
"�أ�صبح ��ت هنال ��ك جترب ��ة �إث ��ر ارتف ��اع
النف ��ط لف�ت�رة طويلة ورف ��ع �سعر �صرف
ال ��دوالر مقابل الدينار العراقي مما جعل
العراق امام و�ض ��ع ر�صني وعميلة تنمية
كبرية".
 التفا�صيل �ص3

الإطار التن�سيق ��ي ومفو�ضية االنتخابات
ون�شب بع ��د الإعالن عن النتائ ��ج" ،مبين ًا
�أن "الق ��وى املعرت�ض ��ة عل ��ى االنتخابات
تتح ��دث عن وجود تزوير وخروق رافقت
عملية االقرتاع اخلا�ص والعام".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "تل ��ك الق ��وى ،عل ��ى م ��ا
يب ��دو ،مل ت�ستط ��ع �أن تقدم الأدل ��ة الكافية
لإقناع الق�ضاء وباقي الأطراف املعنية يف
العملية ال�سيا�سية بحدوث التزوير".
و�أ�شار الع ��رار� ،إىل �أن "التي ��ار ال�صدري

ذي ق��ار ت�س��تذكر مجزرة ج�س��ر الزيتون
 ذي قار /ح�سين العامل
�ش ��ارك الآالف م ��ن متظاه ��ري حمافظ ��ة
ذي قار املت�شح�ي�ن بال�سواد يف تظاهرات
وفعالي ��ات ا�ست ��ذكار الذك ��رى الثاني ��ة
ملجزرة ج�س ��ر الزيتون التي وقعت خالل
يومي ( 28و 29ت�شرين الثاين )2019
وراح �ضحيتها � 50شهيدا و 500جريح
من متظاهري املحافظة.
وق ��ال ح�س ��ن ه ��ادي العراق ��ي� ،أح ��د
املتظاهري ��ن الناج�ي�ن م ��ن املج ��زرة ،يف
حدي ��ث �إىل (امل ��دى)� ،إن "انتفا�ض ��ة

مت�صدرات االنتخابات
يح�صلن على � 300ألف �صوت
 بغداد /تميم الح�سن

م�صر على ت�شكيل حكوم ��ة اغلبية وطنية وتابع العام ��ري ،ان "الف�شل كان وا�ضح ًا
�سيا�سي ��ة له ��ا منه ��ج وا�ضح ر�سم ��ه زعيم م ��ن ترد يف اخلدمات وتراج ��ع اقت�صادي
التيار مقتدى ال�صدر يف عدد من البيانات وع ��دم حتم ��ل امل�س�ؤولي ��ة والق ��اء الته ��م
والتغريدات على موقع تويرت".
جزاف ًا من الكافة باجتاه البع�ض".
�إىل ذل ��ك ذك ��ر الأكادميي فرا� ��س العامري ولفت� ،إىل �أن "التجربة كانت مريرة على
يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى)� ،أن "الع ��راق املواط ��ن العراق ��ي الذي مل يج ��ن منها �إال
ج� � ّرب م�سميات عدي ��دة يف عملية ت�شكيل النق ��اط ال�سلبية مع ع ��دم حتمل �أي طرف
احلكوم ��ة منذ ع ��ام � ،2003س ��واء كانت م�س�ؤولي ��ة م ��ا ج ��رى واعرتاف ��ه ب�أنه كان
�شراك ��ة �أو توافقي ��ة �أو حما�ص�ص ��ة ،ال�سبب يف الف�شل".
التفا�صيل �ص2
واجلميع مل ينجح".

ت�شرين م�ستمرة وق ��د انطلقت تظاهرات
وم�سريات جماهريي ��ة حا�شدة ال�ستذكار
�شه ��داء جمزرة ج�سر الزيتون يف ذكراها
الثانية".
و�أ�ض ��اف العراقي ،ان "التظاهرات جتدد
املطالب ��ة بالق�صا�ص من اجلن ��اة ب�صورة
فوري ��ة والك ��ف ع ��ن حم ��اوالت املماطلة
والت�سويف التي جتري حاليا".
وكان رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء ال�ساب ��ق
والقائ ��د الع ��ام للق ��وات امل�سلح ��ة ع ��ادل
عب ��د امله ��دي ق ��د ار�س ��ل الفري ��ق الرك ��ن
جمي ��ل ال�شمري مع ق ��وات ع�سكرية قبيل

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

ارت ��كاب جمزرة ج�سر الزيت ��ون ليرت�أ�س
خلي ��ة االزم ��ة يف ذي ق ��ار ويبا�ش ��ر بقمع
تظاهرات النا�صرية.
وق ��د �أدت تل ��ك الأح ��داث �إىل �سح ��ب ي ��د
ال�شمري م ��ن رئا�سة خلية االزمة ومن ثم
ا�ضط ��رار املهدي اىل اع�ل�ان عزمه تقدمي
اال�ستقالة من من�صبه.
وم ��ن جانبه �ش ��دد حمافظ ذي ق ��ار احمد
غن ��ي اخلفاجي عل ��ى �ض ��رورة ا�ستكمال
التحقي ��ق يف املج ��زرة والق�صا� ��ص م ��ن
املتورطني فيها.
 التفا�صيل �ص3

ح�صل ��ت اول  10ن�س ��اء فائ ��زات يف االنتخاب ��ات عل ��ى  3%من جمموع
امل�صوت�ي�ن يف االنتخابات الت�شريعية االخرية ،وهو ما يعادل  75%مما
حققه اعلى  10رجال فائزين يف االقرتاع.
وقف ��زت ح�صة الن�ساء يف الربملان املرتقب  14مقع ��دا لأول مرة منذ اكرث
م ��ن  15عام ��ا ،وا�ستطاع ��ت ن�ص ��ف الفائزات م ��ن الن�س ��اء احل�صول على
ا�صوات خارج الـ"الكوتا".
و�سيط ��رت الن�ساء بذل ��ك على  29%من املقاعد بزي ��ادة  4%عن احل�صة
املعتادة للمر�أة يف ال�سلطة الت�شريعية.
ونالت الن�ساء الفائزات الالتي فاقت اعدادهن الـ 90امر�أة على  10%من
ا�صوات الناخبني يف اقرتاع ت�شرين املا�ضي.
وحقق ��ت  8حمافظات ح�ص�ص ��ا ا�ضافية عن الـ"الكوت ��ا" ،فيما ت�صدرت 9
ن�ساء اعلى اال�صوات يف الدوائر االنتخابية.
ويع ��ود اغلب الن�س ��اء الفائزات اىل التيار ال�ص ��دري �صاحب اعلى املقاعد
يف الربمل ��ان ،يليه حتالف تقدم ثم احل ��زب الدميقراطي الكرد�ستاين ،فيما
ا�ستطاعت  5مر�شحات فرديات الفوز.
و�شارك ��ت يف االنتخاب ��ات الت ��ي ج ��رت ال�شه ��ر املا�ض ��ي  949ام ��ر�أة،
ا�ستطاعت  95منهن الفوز �ضمن املقاعد العامة ا�ضافة اىل امر�أتني اثنتني
�ضمن مقاعد "كوت ��ا" املكونات .وهذا الرقم هو االول الذي حتققه الن�ساء
يف االنتخاب ��ات من ��ذ اول عملية اق�ت�راع يف  ،2005ويع ��ود الف�ضل اىل
قانون االنتخابات اجلديد الذي اعتمد على الرت�شيحات الفردية والدوائر
املتعددة.
ويفرت� ��ض بح�سب منظمات ن�سوي ��ة ان عدد مقاعد امل ��ر�أة يف الربملان هو
 137ما يعادل  41%من مقاعد الربملان البالغة  329مقعدا.
وتعتم ��د تل ��ك املنظمات يف ن� ��ص قان ��ون االنتخابات االخري ال ��ذي ف�صل
الفائزي ��ن يف كل دائرة اىل نوع�ي�ن :االول اعلى اال�صوات (�سواء رجل او
امر�أة) والثاين هو "كوتا" الن�ساء املقدرة بـ 25%من املقاعد..
ووفق ذلك فان ح�صة الن�ساء يف الربملان تكون 83 :مقعدا وهو املخ�ص�ص
�ضم ��ن "كوتا" الن�س ��اء ،ت�ضاف لها  54امر�أة فازت بالق ��وة االنتخابية ما
يعني خارج الـ"كوتا" وهو ما يعادل نحو ن�صف عدد الن�ساء الفائزات.
 التفا�صيل �ص2

القب��ول االجتماع��ي يعرق��ل ع��ودة  1.2ملي��ون ن��ازح
 ترجمة :حامد احمد
ك�شف تقري ��ر ملنظمة دولية ع ��ن �صعوبات تعرقل
ع ��ودة  1.2مليون نازح �إىل مناطقهم يف العراق،
الفت� � ًا �إىل ان البع� ��ض من الأ�سب ��اب يتعلق بغياب
القبول االجتماعي.
وذكر تقرير ملنظم ��ة( ،مري�سي كورب�س) ترجمته
(امل ��دى)� ،أن "احلكوم ��ة العراقي ��ة ،ومنذ اعالنها

الن�ص ��ر عل ��ى تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي يف ع ��ام
 ،2017قد جعلت من عودة النازحني الداخليني
اىل مناط ��ق �سكناه ��م الأ�صلية م ��ن الق�ضايا ذات
الأولوية".
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "حتقيق حل ��ول م�ستدامة
لأزم ��ة الن ��زوح يف الع ��راق تعد مهم ��ة �شاقة ،يف
الوق ��ت ال ��ذي توجد فيه ع ��دة حتدي ��ات �سيا�سية
وان�سانية واقت�صادية عرقلت عودة النازحني".

و�أ�شار� ،إىل �أن "االفتقار لعامل القبول االجتماعي
قد �شكل مع�ضلة قائمة تردع النازحني من العودة
او �صعوبة اعادة اندماجهم باملجتمع من جديد".
و�أو�ض ��ح التقري ��ر� ،أن " 1.2ملي ��ون ن ��ازح مل
يرجعوا بعد �إىل مناطق �سكناهم الأ�صلية لأ�سباب
كث�ي�رة ،رغ ��م االهتم ��ام والوع ��ود احلكومي ��ة،
وال�سبب هو عواقب ما بعد االحتالل".
ولف ��ت� ،إىل �أن "�ضم ��ان حل ��ول م�ستدام ��ة لأزم ��ة

الن ��زوح يف الع ��راق ه ��ي لي�س ��ت فق ��ط مطلب ��ا
ان�ساني ��ا ،ولكن ��ه ام ��ر حي ��وي ل�ضم ��ان ال�سل ��م
واال�ستق ��رار والرف ��اه االقت�ص ��ادي والتقدم نحو
امل�ستقب ��ل" .وب�ي�ن التقري ��ر ،ان "م�سح� � ًا ميداني ًا
�أجرت ��ه املنظم ��ة ولق ��اءات مبكون ��ات متعددة يف
املناطق التي �شه ��دت هجمات من م�سلحي تنظيم
داع�ش الإرهابي".
 التفا�صيل �ص2
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الإطار التن�سيقي يعجز عن تقديم �أدلة "الخروق االنتخابية" �إلى الر�أي العام

ال�صدريون يقطعون ً
�شوطا نحو الأغلبية ..والخا�سرون ُي�صرون على االتهامات بالتزوير
 بغداد /فرا�س عدنان

يعجز الخا�سرون في االنتخابات
عن تقديم �أدلة ت�ؤيد مزاعم
التزوير ،فيما يوا�صل التيار
ال�صدري خطواته نحو الأغلبية
ال�سيا�سية وت�شكيل الحكومة
ب�أ�س�س تختلف عن ال�سابقة
يراها خبراء �أنها تتفق مع مبادئ
الديمقراطية بوجود كتلتين
الأولى تتولى �إدارة الدولة
والثانية في المعار�ضة تراقب
وتقوم الأداء التنفيذي.
ّ

ويقول الخبير ال�سيا�س ��ي زياد العرار ،في حديث
�إل ��ى (الم ��دى)� ،إن "اعتق ��اد ًا خاطئ� � ًا يوج ��د لدى
بع� ��ض ال ��ر�أي العام ب� ��أن هناك خالفا بي ��ن التيار
ال�ص ��دري والإط ��ار التن�س ��يقي الذي ي�ض ��م باقي
الق ��وى ال�ش ��يعية ،وم ��ن الممكن �أن يت�ص ��اعد في
الأي ��ام المقبلة بالتزامن مع قرب الم�ص ��ادقة على
نتائج االنتخابات ،وهذا كله غير �صحيح".
وتاب ��ع الع ��رار� ،أن "�أ�س ��ا�س الخ�ل�اف ه ��و بي ��ن
الإطار التن�سيقي ومفو�ض ��ية االنتخابات ون�شب
بع ��د الإع�ل�ان ع ��ن النتائ ��ج" ،مبين� � ًا �أن "الق ��وى
المعتر�ض ��ة عل ��ى االنتخابات تتح ��دث عن وجود
تزوير وخ ��روق رافقت عملية االقت ��راع الخا�ص
والعام".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "تلك الق ��وى ،على م ��ا يبدو ،لم
ت�س ��تطع �أن تق ��دم الأدل ��ة الكافية لإقناع الق�ض ��اء
وباقي الأط ��راف المعنية في العملية ال�سيا�س ��ية
بحدوث التزوير".

و�أ�ش ��ار الع ��رار� ،إلى �أن "التيار ال�ص ��دري م�ص ��ر
على ت�ش ��كيل حكومة اغلبية وطنية �سيا�س ��ية لها
منهج وا�ض ��ح ر�س ��مه زعيم التيار مقتدى ال�صدر
ف ��ي ع ��دد م ��ن البيان ��ات والتغريدات عل ��ى موقع
تويتر".
ولفت� ،إلى �أن "ال�ص ��در يبحث ع ��ن �إدارة جديدة
للدول ��ة تختل ��ف عن الآلي ��ات التي كان ��ت معتمدة
في ال�س ��ابق التي يرى الكثيرون �أنها ال�س ��بب في
الأزمات التي يعاني منها العراق".
و�أو�ضح العرار ،ان "الموقف على الجانب الآخر
م ��ا زال على نف� ��س الحال ،وه ��و االعترا�ض على

نتائج االنتخابات ،لكن الجميع في نهاية المطاف
�سيحترم قرارات الق�ضاء".
ويعتق ��د ،ب� ��أن "الإط ��ار التن�س ��يقي ،والكتل التي
معه من الراف�ضين لنتائج االنتخابات� ،سيكونون
مقتنعي ��ن بق ��رارات المحكمة االتحادي ��ة العليا"،
م�س ��تبعد ًا "الدخول في ت�ص ��عيد جديد �س ��واء مع
التيار ال�صدري او مع الدولة ب�شكل عام".
ويوا�ص ��ل العرار� ،أن "الح ��وار الحقيقي الجديد
�سوف يبد�أ بعد الم�صادقة على نتائج االنتخابات
ومعرفة كل كتلة حجمها النهائي".
ون ��وّ ه� ،إل ��ى �أن "المعطي ��ات تفي ��د ب ��ان التي ��ار

ال�صحافة الريا�ض ّية تع ّزي برحيل محمد حنون

 بغداد � /إياد ال�صاحلي
عبرّ ت �أ�سرة ال�صحافة الريا�ضيّة عن حُ زنها العميق لرحيل
الزميل حممد حنون ال�سعدي ،املُ�صحّ ح اللغوي ال�سابق يف
جريدة (املدى) ،عن عُمر ناهز الثمانني عام ًا.
وكان ال�سعدي قد خ�ضع نهاية الأ�سبوع املا�ضي �إىل جراحة
يف القلب ا�ستلزمت منه تبديل ثالثة �شرايني �ضاعفت
معاناته ب�شكل مفاجئ ،ليلفظ �أنفا�سه الأخرية م�ساء ال�سبت
ال�سابع والع�شرين من ت�شرين الثاين .2021
وعمل الراحل يف ُ�صحف عدّة منذ ولوجه العمل ال�صحفي
الريا�ضي مطلع ع��ام  1980يف ج��ري��دة اجلمهورية ،ثم
جريدة الإعالم الإ�سبوعية  ،2003-1999وجريدة الأيام
 ،2003و�أخ�ي�ر ًا �أ�ستق َّر عمله يف ج��ري��دة (امل ��دى) حيث

 700دعوى ق�ضائية �أمام المحاكم ب�ش�أن قمع احتجاجات النا�صرية

التحق بق�سم الت�صحيح اللغوي ع��ام  ،2008و�أ�سهم يف
�إجن��اح �أك�ثر من م�شروع �إع�لام��ي داخ��ل امل�ؤ�سّ �سة بعمله
ال��د�ؤوب ،وكفاءَته العالية ،ونزاهة �سلوكه املهني ،تارك ًا
ب�صمات متميّزة يف اجلريدة (الأم) ومالحقها الإ�سبوعية
وجم ّلتي حوار�سبورت ونرج�س ،ووكالة املدى الإخبارية
وقناة املدى الف�ضائيّة ،قبل �أن ت�ضط ّره الظروف �إىل مرافقة
�أ�سرة �أحد �أبنائه للإقامة يف تركيا منذ عام .2016
و�أع� ��ربَ ع��دي��د ال��زم�لاء ال�ع��ام�ل�ين يف الإع �ل�ام الريا�ضي
عن �أملهم الكبري لفقدهم �أح��د �أق��دم املُ�صحّ حني اللغويني،
وا�ستعر�ضوا مناقبه يف تعاونه معهم وطيبته وت�ساحمه
وعفويّته وم��واق��ف كرمه الأخ�لاق��ي اجلميل ونقاء قلبه،
وبذله جهود ًا كبرية يف م�سرية ال�صحافة لأكرث من �أربعني
عام ًا ،وقدّموا لأ�سرته �أح ّر املوا�ساة و�أ�صدق التعازي.
وك �ت��ب ال��زم �ي��ل ح���س��ام ح���س��ن ،امل �ع � ّل��ق وم �ق �دّم ال�برام��ج
الريا�ضية و�أح��د �أق��دم العاملني يف ال�صحافة الريا�ضية
منذ حقبة الثمانينيات يف موقع التوا�صل االجتماعي
(الفي�سبوك) "رحيل َك �أدم��ى قلبي �أبو عمارُ ..
كنت �أمت ّنى
�أن �أع��ود اىل بغداد و�أراك من جديد� ،أ ّي�ه��ا املع ّلم الرائع
واللغوي الكبري الذي وقف وراء بروز وتقومي العديد من
ال�صحفيني الذين بالت�أكيد ال ين�سون ف�ضلك عليهم" م�ضيف ًا
�أن "حممد حنون عا�ش ب�سيط ًا ،وم��ات ب�سيط ًا ،و�ستظ ّل
ذكرياته وقف�شاته اجلميلة يف ذاكرة جيل عا�ش يف واحدة
من �أ�صعب املراحل التي م ّر بها العراق ،وال نن�سى حتيّته
اجلميلة �صباح كل يوم (�شلون الأمور ..زيّ التمور" .وقد
وري جثمان زميلنا املغفور له الرثى يف �إحدى مقابر تركيا
تنفيذ ًا لو�صيّته.

تعـزيـــة

تتقدم م�ؤ�س�سة املدى للإعالم والثقافة والفنون
أحر التعازي لعائلة الزميل
ب� ِّ

حممد حنون

الذي تويف بعد معاناة مع املر�ض
الذكر الطيب للفقيد وال�صرب وال�سلوان لعائلته وزمالئه وحمبيه
م�ؤ�س�سة املدى

للإعالم والثقافة والفنون

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

ال�ص ��دري ل ��ن يتراجع ع ��ن موقفه ،و�إذا ما ف�ش ��ل
ف ��ي ت�ش ��كيل حكوم ��ة الأغلبية �س ��وف يتج ��ه �إلى
المعار�ض ��ة ،وهو ما �أعلن ��ه العديد من قادة التيار
في مقدمتهم ال�صدر بنف�سه".
وم�ضى العرار� ،إلى �أن "التوقعات الحالية تذهب
�إل ��ى نج ��اح التيار ال�ص ��دري في ت�ش ��كيل حكومة
الأغلبي ��ة عل ��ى �أ�س ��ا�س ما يت ��م االتف ��اق عليه مع
ال�ش ��ركاء ال�سيا�س ��يين م ��ن مختل ��ف المكون ��ات
و�س ��تكون ف ��ي مواجهة ذل ��ك كتلة للمعار�ض ��ة لها
دورها وقوتها في الم�شهد العراقي".
�إلى ذلك ذكر الأكاديمي فرا�س العامري في حديث

اجتماع للهي�أة ال�سيا�سية للتيار ال�صدري �أم�س
�إلى (المدى)� ،أن "العراق ج ّرب م�س ��ميات عديدة
ف ��ي عملي ��ة ت�ش ��كيل الحكوم ��ة منذ ع ��ام ،2003
�س ��واء كانت �ش ��راكة �أو توافقية �أو محا�ص�ص ��ة،
والجميع لم ينجح".
وتابع العامري ،ان "الف�ش ��ل كان وا�ضح ًا من ترد
ف ��ي الخدم ��ات وتراجع اقت�ص ��ادي وع ��دم تحمل
الم�س�ؤولية والقاء التهم جزاف ًا من الكافة باتجاه
البع�ض".
ولف ��ت� ،إل ��ى �أن "التجرب ��ة كان ��ت مري ��رة عل ��ى
المواط ��ن العراقي الذي لم يج ��ن منها �إال النقاط
ال�س ��لبية مع عدم تحم ��ل �أي طرف م�س� ��ؤولية ما

جرى واعترافه ب�أنه كان ال�سبب في الف�شل".
و�أو�ض ��ح العام ��ري ،ان "الع ��راق �أم ��ام معادل ��ة
جديدة عبر عنها ال�ص ��در ب�ش�أن الكتلة الأكثر عدد ًا
وع ��دم ت�ش ��كيلها على �أ�س ��ا�س (خلط ��ة العطار)"،
مبين� � ًا �أن "المالحظ للر�أي العام بان جميع الكتل
الت ��ي تطال ��ب بال�ش ��راكة الوطني ��ة كانت ت�ص ��دح
�أ�ص ��واتها �س ��ابق ًا ب�ض ��رورة اللجوء �إلى الأغلبية
ال�سيا�سية".
وبيّن� ،أن "حكومة الأغلبية ال تعني ا�ستئثار ًا من
جهة عل ��ى الآخرين �إنما اغلبية فائزة تمثل جميع
ال�ش ��رائح مقابل كتلة اقلية تذهب �إلى المعار�ض ��ة
الإيجابية وتمثل �أي�ض ًا جميع المكونات".
وي ��رى العام ��ري� ،أن "الوق ��ت ق ��د ح ��ان لخروج
العراق م ��ن التجرب ��ة االنتقالية وتطبيق �أ�س ���س
الديمقراطي ��ة الحقيقي ��ة التي تق ��وم على كتلة في
الحك ��م و�أخرى في المعار�ض ��ة ،فهو الحل الأمثل
للمرحلة المقبلة".
وزاد� ،أن "الجمي ��ع ينتظر الم�ص ��ادقة الق�ض ��ائية
عل ��ى نتائ ��ج االنتخاب ��ات ،ف ��ي وق ��ت ي�س ��عى فيه
الخا�سرون �إلى الت�شوي�ش على هذه الإجراءات".
ويجد العام ��ري� ،أن "الخا�س ��رين ال يملكون �أدلة
ت�ؤي ��د ادعاءهم بحدوث التزوي ��ر ،ولو كان لديهم
ذلك لما ت�أخروا في عر�ضها على الر�أي العام".
و�أف ��اد ،ب� ��أن "ال�ش ��عب العراق ��ي ق ��د خ ��رج ف ��ي
التظاه ��رات و�أدل ��ى ب�ص ��وته وعل ��ى كاف ��ة الكتل
احت ��رام �إرادة الناخ ��ب واالبتع ��اد ع ��ن لغ ��ة
الت�سقيط".
وانته ��ى العام ��ري� ،إل ��ى �أن "الحدي ��ث ع ��ن �أن
مفو�ضية االنتخابات غير حيادية هو كالم يخالف
الواقع كونها تت�ش ��كل من ق�ض ��اة م�س ��تقلين ،و�أن
�س ��ن قانون �آلية اختيار المفو�ض ��ية جاء بمباركة
تلك الكتل التي هي اليوم تعتر�ض عليهم".
وتج ��ري الهيئ ��ة ال�سيا�س ��ية للتي ��ار ال�ص ��دري
ح ��وارات �ش ��به يومية م ��ع جهات مختلف ��ة هدفها
عر� ��ض برنامج ��ه للأغلبية ال�سيا�س ��ية وت�ش ��كيل
الحكوم ��ة المقبل ��ة ،فيم ��ا ت�ش ��ير انباء �إل ��ى قرب
تحالف ��ه م ��ع كتل �أخرى �س ��يتم الإع�ل�ان عنها بعد
الم�صادقة النهائية على النتائج.

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
+ 9647808080800

ذي قار ت�ستذكر مجزرة ج�سر الزيتون ..وتجدد المطالبة بمحا�سبة الجناة
 ذي قار /ح�سني العامل
�� �ش ��ارك الآالف م ��ن م �ت �ظ��اه��ري
حم ��اف� �ظ ��ة ذي ق � ��ار امل �ت �� �ش �ح�ين
بال�سواد يف تظاهرات وفعاليات
ا�ستذكار الذكرى الثانية ملجزرة
ج�سر الزيتون التي وقعت خالل
يومي ( 28و 29ت�شرين الثاين
 )2019وراح �ضحيتها � 50شهيدا
و 500ج ��ري ��ح م ��ن م �ت �ظ��اه��ري
املحافظة.
وق � ��ال ح �� �س��ن ه � ��ادي ال �ع��راق��ي،
�أح� ��د امل �ت �ظ��اه��ري��ن ال �ن��اج�ين من
املجزرة ،يف حديث �إىل (امل��دى)،
�إن "انتفا�ضة ت�شرين م�ستمرة
وقد انطلقت تظاهرات وم�سريات
ج �م��اه�يري��ة ح��ا� �ش��دة ال��س�ت��ذك��ار

�شهداء جمزرة ج�سر الزيتون يف
ذكراها الثانية".
و�أ�ضاف العراقي ،ان "التظاهرات
جت ��دد امل �ط��ال �ب��ة ب��ال�ق���ص��ا���ص من
اجل �ن��اة ب���ص��ورة ف��وري��ة وال�ك��ف
عن حماوالت املماطلة والت�سويف
التي جتري حاليا".
وك� ��ان رئ �ي ����س جم�ل����س ال � ��وزراء
ال���س��اب��ق وال �ق��ائ��د ال �ع��ام للقوات
امل�سلحة عادل عبد املهدي قد ار�سل
ال �ف��ري��ق ال��رك��ن ج�م�ي��ل ال�شمري
مع ق��وات ع�سكرية قبيل ارتكاب
جم��زرة ج�سر ال��زي�ت��ون ليرت�أ�س
خلية االزم��ة يف ذي ق��ار ويبا�شر
بقمع تظاهرات النا�صرية.
وقد �أدت تلك الأح��داث �إىل �سحب
يد ال�شمري من رئا�سة خلية االزمة

ومن ثم ا�ضطرار املهدي اىل اعالن
عزمه تقدمي اال�ستقالة من من�صبه.
وم��ن جانبه �شدد حمافظ ذي قار
احمد غني اخلفاجي على �ضرورة
ا�ستكمال التحقيق يف امل�ج��زرة
والق�صا�ص من املتورطني فيها.
وق��ال اخلفاجي ،يف بيان اطلعت
عليه (امل��دى)� ،إن "ا�ستذكار هذه
الفاجعة ،لن يكتمل ما مل تكتمل
الإجراءات القانونية الالزمة بحق
مرتكبي هذه اجلرمية النكراء".
و�أ��ض��اف اخلفاجي� ،أن "الإدارة
امل�ح�ل�ي��ة ت�ع�م��ل ب �ك��ل ج �ه��ده��ا مع
م ��ؤ� �س �� �س��ات ال� ��دول� ��ة ،كمجل�س
الق�ضاء الأع �ل��ى ،على ا�ستكمال
املطلوب لإج��راء حماكمات عادلة
و�شفافة لكل من ارتكب اجلرمية".

وب��ال �ت��زام��ن م��ع ح �ل��ول ال��ذك��رى
ال�ث��ان�ي��ة مل �ج��زرة ج�سر ال��زي�ت��ون
دع ��ا ن��ا� �ش �ط��ون وح �ق��وق �ي��ون يف
حم��اف �ظ��ة ذي ق� ��ار اىل ت��دوي��ل
التحقيق يف املجزرة ،فيما ك�شفوا
عن  700دع��وى ق�ضائية اقامتها
ا�سر ال�شهداء واملتظاهرين امام
املحاكم يف ذي قار.
ومن جانبه قال النا�شط احلقوقي
خالد ها�شم للـ(املدى) ،ان "حتقيق
العدالة والوفاء لأرواح ال�شهداء
وا�سرهم يتطلب ك�شف احلقائق
وال�ق���ص��ا���ص مم��ن �أزه� ��ق ارواح
ال �� �ش �ب��اب واح�ل�ام� �ه ��م ال��وط �ن �ي��ة
وم� ��ن اع� �ط ��ى االوام� � � ��ر ب�ق�ت�ل�ه��م
وم��ن نفذ اجل��رمي��ة الب�شعة بحق
املتظاهرين العزل" .ودعا ها�شم،

"جميع االط��راف املحلية الفاعلة
يف م �ن �ظ �م��ات ح��ق��وق االن �� �س��ان
ومنظمات حقوقية وفريق االمم
املتحدة يونامي اىل اخ��ذ دوره��ا
وال�ضغط على احلكومة العراقية
لك�شف قتلة متظاهري ت�شرين".
و�شدد ها�شم "على �ضرورة فتح
حت �ق �ي��ق دويل مب� �ج ��زرة ج�سر
ال��زي�ت��ون وجميع اجل��رائ��م التي
ارتكبت بحق تظاهرات ت�شرين
يف جميع امل�ح��اف�ظ��ات العراقية
املنتف�ضة" .وا�� �ش ��ار ال�ن��ا��ش��ط
احل� �ق ��وق ��ي اىل ان "حماوالت
االف �ل�ات م��ن ال �ع �ق��اب ينبغي ان
ال ت� � ��دوم وان ت� ��أخ���ذ اجل��ه��ات
الق�ضائية املحلية والدولية دورها
بالق�صا�ص من اجلناة".

خبراء :انخفا�ض �أ�سعار النفط م�ؤقت ..و�ستعاود االرتفاع خالل �أيام
 خا�ص /المدى
كان عر�ض ��يا ولي�س رئي�س ��يا بهبوط �أ�س ��عار
النف ��ط" .وي�ض ��يف المح�س ��ن� ،أن "الواليات
ي ��رى مخت�ص ��ون بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي ،ان المتح ��دة طلب ��ت م ��ن �أوب ��ك بال� ��س زي ��ادة
االنخفا� ��ض المفاج ��ئ ف ��ي �أ�س ��عار النف ��ط انت ��اج النف ��ط اال ان الأخي ��رة رف�ض ��ت ،مم ��ا
"طارئ" و"م�ؤقت" ،ولن ي�ؤثر على الو�ضع جعل الوالي ��ات المتحدة تعم ��ل على محاولة
الع ��ام ،فيما توقعوا ع ��ودة ارتفاع الأ�س ��عار تخفي� ��ض �أ�س ��عار النفط وزي ��ادة المعرو�ض
خ�ل�ال الأي ��ام المقبلة .وي�ش ��ير المخت�ص ��ون ال�س ��لعي م ��ن خ�ل�ال �ض ��خ النف ��ط للخزي ��ن
ال ��ى �أن المتحور الجدي ��د لفايرو�س كورونا ال�ستراتيجي الموجود".
المعروف با�سم "�أوميكرون" عر�ضيا ولي�س وع ��ن ت�أثي ��ر انخفا� ��ض �أ�س ��عار النف ��ط عل ��ى
رئي�س ��يا ف ��ي تراج ��ع �أ�س ��عار النف ��ط ،وانما موازن ��ة العام  2022والو�ض ��ع االقت�ص ��ادي
هنالك �سيا�سات متعلقة بـ(�أوبك بال�س).
العراق ��ي ،تح ��دث المخت� ��ص ف ��ي ال�ش� ��أن
وخ�س ��رت �أ�س ��عار النف ��ط ع�ش ��رة دوالرات ،االقت�ص ��ادي قائال" :مطالب ��ات عديدة وجهت
الجمعة ،م�س ��جلة �أكبر تراجع في يوم واحد �إل ��ى الحكومة مرارا وتكرار بع ��دم اعتمادها
من ��ذ �أبري ��ل /ني�س ��ان  ،2020بعدم ��ا �أث ��ار ف ��ي الموازنة على ال ��واردات النفطية كمورد
اكت�شاف �س�ل�الة جديدة من فايرو�س كورونا رئي� ��س" ،داعي ��ا الحكوم ��ة ال ��ى "تنوي ��ع
قل ��ق الم�س ��تثمرين وع ��زز المخ ��اوف م ��ن �إيراداته ��ا م ��ن خالل فر� ��ض ال�ض ��رائب على
ت�ض ��خم فائ�ض المعرو�ض العالمي في الربع ال�س ��لع والب�ض ��ائع الم�س ��توردة ،وغيره ��ا".
الأول م ��ن العام المقب ��ل .المخت�ص بال�ش� ��أن وي�ش ��ير المح�س ��ن الى ،ان "انخفا�ض �أ�سعار
االقت�صادي �ض ��ياء المح�سن يقول في حديث النف ��ط ف ��ي الوق ��ت الحال ��ي يعتب ��ر طارئ ��ا
لـ(الم ��دى)� ،إن "المتحور الجدي ��د لفايرو�س ووقتي ��ا" ،متوقع ��ا "ع ��ودة ارتفاع الأ�س ��عار
كورون ��ا ،الذي بات يُعرف با�س ��م �أوميكرون وق ��د ت�ص ��ل ال ��ى  100دوالر خ�ل�ال الأي ��ام
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المقبل ��ة" .م ��ن جانب ��ه ،يتف ��ق المخت� ��ص في
ال�ش� ��أن االقت�صادي با�س ��م جميل �أنطوان مع
المح�س ��ن ب� ��أن انخفا� ��ض �أ�س ��عار النف ��ط في
الوقت الحالي "وقت ��ي" .ويقول �أنطوان في
حديث لـ(المدى)� ،إن "م�ؤ�ش ��رات الخوف من
المتحور الجديد من كورونا جاءت بالتزامن
مع �إط�ل�اق الخزين الأمريك ��ي لكميات كبيرة
من النف ��ط لبيعها في الأ�س ��واق اال ان ازدياد
العر� ��ض وتوق ��ف الطل ��ب �أدى ال ��ى جم ��ود
الأ�سعار".
وي�س ��تبعد �أنطوان" ،حدوث ازمة اقت�صادية
ف ��ي الع ��راق نتيج ��ة االنخفا� ��ض في �أ�س ��عار
النفط" ،م�س ��تدركا "�أ�ص ��بحت هنالك تجربة
�إث ��ر ارتفاع النف ��ط لفترة طويلة ورفع �س ��عر
�ص ��رف الدوالر مقاب ��ل الدين ��ار العراقي مما
جع ��ل الع ��راق ام ��ام و�ض ��ع ر�ص ��ين وعميلة
تنمي ��ة كبيرة" .بدوره ،يقول الخبير النفطي
حمزة الجواه ��ري في حدي ��ث لـ(المدى)� ،إن
"(�أوبك بال�س) خف�ضت االنتاج قبل �أكثر من
�س ��نة من �أجل رفع الأ�سعار �إلى �سعر من�صف
للطرفين للمنتج والم�ستهلك".

�سكرتري التحرير الفني
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وتاب ��ع الجواه ��ري" ،الآن وبع ��د �أن ق ��ارب
�س ��عره  80دوالر ًا ل ��ن يتج ��اوز  ،90وبن ��اء
على رغبة (�أوبك) ب�أن يكون ال�س ��عر من�ص ��فا
عند هذا الم�ستوى �سارعت المنظمة النفطية
�إلى طرح كميات في الأ�س ��واق" .و�ش ��دد على
�أن "الممولي ��ن الكب ��ار طرح ��وا �أي�ض� � ًا م ��ن
كمي ��ات الخزين ال�س ��تراتيجي م ��ن �أجل كبح
جم ��اح الأ�س ��عار م ��ا �أدى �إل ��ى ه ��ذا التراجع
ف ��ي الأ�س ��عار" .وي�ض ��يف الجواه ��ري �أنَّ
"ال�س ��عودية ا�ستجابت �إلى النداء االميركي
ورفع ��ت انتاجه ��ا بح ��دود  450ال ��ف برميل
يومي ًا ،كما �أنَّ برنامج (�أوبك بال�س) م�س ��تمر
ب�إ�ض ��افة  400الف برميل باليوم في كل �شهر
توزع بين جميع الدول الأع�ضاء" .و�أفاد ب�أن
"التجار الذين يمتلكون  200مليون برميل
كانوا ينتظرون ولمدة طويلة ارتفاع �أ�س ��عار
النفط �إلى الحد الأق�ص ��ى والذي ��ن �أدركوا �أنَّ
الح ��د االق�ص ��ى هو �س ��عر  80دوالرا للبرميل
الواحد فبد�ؤوا بالبيع و�إن كان ب�شكل قليل"،
منوه ًا �إلى ان "جائحة كورونا جاءت �أي�ض ��ا
ولكنها ال ت�ؤثر بهذا ال�شكل الكبير".
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الن�ساء ي�سيطرن على  % 29من الربملان
بعد ك�سر "الكوتا" و�إ�ضافة  14مقعداً

�أول  10مر�شحات فائزات باالنتخابات يح�صلن على � 300ألف �صوت

 97 ام��ر�أة فائ��زة ن�صفه��ن ح�صل��ن عل��ى مقاع��د بالق��وة االنتخابي��ة
ح�صلت اول  10ن�ساء فائزات
في االنتخابات على %3
من مجموع الم�صوتين في
االنتخابات الت�شريعية
االخيرة ،وهو ما يعادل %75
مما حققه اعلى  10رجال
فائزين في االقتراع.
وقفزت ح�صة الن�ساء في
البرلمان المرتقب  14مقعدا
لأول مرة منذ اكثر من 15
عاما ،وا�ستطاعت ن�صف
الفائزات من الن�ساء الح�صول
على ا�صوات خارج الـ"الكوتا".
و�سيطرت الن�ساء بذلك على
 %29من المقاعد بزيادة %4
عن الح�صة المعتادة للمر�أة
في ال�سلطة الت�شريعية.

 بغداد /تميم الح�سن
ونال ��ت الن�س ��اء الفائ ��زات الالت ��ي فاق ��ت
اعدادهن الـ 90امر�أة على  %10من ا�صوات
الناخبي ��ن ف ��ي اقت ��راع ت�شري ��ن الما�ضي.
وحققت  8محافظ ��ات ح�ص�صا ا�ضافية عن
الـ"الكوت ��ا" ،فيم ��ا ت�صدرت  9ن�س ��اء اعلى
اال�صوات في الدوائ ��ر االنتخابية .ويعود
اغلب الن�ساء الفائزات الى التيار ال�صدري
�صاح ��ب اعل ��ى المقاعد في البرلم ��ان ،يليه
تحال ��ف تق ��دم ث ��م الح ��زب الديمقراط ��ي
الكرد�ستاني ،فيم ��ا ا�ستطاعت  5مر�شحات
فرديات الف ��وز .و�شاركت ف ��ي االنتخابات
الت ��ي ج ��رت ال�شه ��ر الما�ض ��ي  949امر�أة،
ا�ستطاع ��ت  95منهن الف ��وز �ضمن المقاعد
العامة ا�ضاف ��ة الى امر�أتي ��ن اثنتين �ضمن
مقاعد "كوتا" المكونات.
وه ��ذا الرقم هو االول ال ��ذي تحققه الن�ساء
ف ��ي االنتخاب ��ات من ��ذ اول عملي ��ة اقت ��راع
ف ��ي  ،2005ويع ��ود الف�ض ��ل ال ��ى قان ��ون
االنتخاب ��ات الجدي ��د ال ��ذي اعتم ��د عل ��ى
التر�شيحات الفردية والدوائر المتعددة.
ويفتر� ��ض بح�س ��ب منظم ��ات ن�سوي ��ة ان
ع ��دد مقاعد الم ��ر�أة في البرلم ��ان هو 137
م ��ا يعادل  %41م ��ن مقاعد البرلم ��ان البالغ

 329مقع ��دا .وتعتم ��د تل ��ك المنظم ��ات في
ن�ص قانون االنتخابات االخير الذي ف�صل
الفائزي ��ن في كل دائرة ال ��ى نوعين :االول
اعل ��ى اال�ص ��وات (�س ��واء رج ��ل او امر�أة)
والثان ��ي ه ��و "كوت ��ا" الن�س ��اء المق ��درة
بـ %25من المقاع ��د ..ووفق ذلك فان ح�صة
الن�ساء في البرلمان تكون 83 :مقعدا وهو
المخ�ص�ص �ضمن "كوت ��ا" الن�ساء ،ت�ضاف
له ��ا  54امر�أة ف ��ازت بالق ��وة االنتخابية ما
يعني خ ��ارج الـ"كوتا" وهو ما يعادل نحو
ن�صف عدد الن�ساء الفائزات.
الن�ساء الع�شر الأوائل
وا�ستطاع ��ت اعل ��ى  10ن�س ��اء الح�ص ��ول
عل ��ى � 300أل ��ف �ص ��وت ،مقاب ��ل � 400ألف
�ص ��وت ح�ص ��ل عليه ��ا اول ع�ش ��رة رج ��ال
فائزين .وت�ص ��درت النائبة ال�سابقة �سروة
عب ��د الواح ��دة ع ��ن ح ��راك الجي ��ل الجديد
قائمة الفائ ��زات بنحو  29ال ��ف �صوت في
ال�سليماني ��ة ،يليه ��ا ني�س ��ان ال�صالحي عن
"امت ��داد" وهي حرك ��ة نا�شئة انبثقت عن
احتجاج ��ات ت�شرين .وح�صل ��ت ال�صالحي
ف ��ي ذي ق ��ار عل ��ى نح ��و � 28أل ��ف �ص ��وت،
ث ��م بدري ��ة البرزنج ��ي ع ��ن "ح ��راك" ف ��ي
ال�سليمانية بنح ��و � 25ألف ،ووزيرة احمد
عن "حراك" اي�ضا بنف� ��س االرقام ال�سابقة
تقريب ��ا ،ث ��م �س ��وزان الدل ��وي ع ��ن تحالف
كرد�ست ��ان في ديالى بـ 21الف �صوت .وفي
الترتي ��ب ال�ساد� ��س فازت دي�ل�ان غفور عن
التر�شيحات الفردية ف ��ي كركوك بـ 21الف
�صوت ،وزوزان علي في دهوك عن الحزب
الديمقراط ��ي الكرد�ستان ��ي بنف� ��س ع ��دد
اال�ص ��وات تقريبا ،وعالية ن�صيف عن دولة
القانون في بغداد ب� �ـ 21الف �صوت اي�ضا.
والمرتب ��ة الرابع ��ة ذهب ��ت الى افي ��ن �سليم
عن الح ��زب الديمقراطي ف ��ي دهوك بنحو
 19الف �ص ��وت ،والمرك ��ز االخير ح�صلت
عليه ايمان عبدالرزاق ف ��ي ال�سليمانية عن
تحال ��ف كرد�ست ��ان وجمعت نح ��و  18الف
�صوت.
مقعدان �إ�ضافيان
في بغداد زاد عدد الن�ساء الفائزات مقعدين
ع ��ن الـ"الكوت ��ا" المح ��ددة ب� �ـ 8مقاع ��د،
وحققت  10ن�ساء الفوز بالقوة االنتخابية،
ابرزه ��ن مهى الدوري عن التيار ال�صدري،
زيت ��ون الدليم ��ي ع ��ن تحالف تق ��دم .وفي
العا�صم ��ة حققت الن�س ��اء � 140ألف �صوت
م ��ا يع ��ادل  %9م ��ن الم�صوتي ��ن ف ��ي بغداد
والبال ��غ عدده ��م نح ��و ملي ��ون و� 600ألف
�ص ��وت ،وت�صدرت امر�أت ��ان نتائج الدوائر
وهم ��ا النائب ��ة ال�سابقة عائ�ش ��ة الم�ساري،

يعادل  %7م ��ن اال�صوات الكلي ��ة للناخبين
البالغ ��ة � 302ألف ناخب .وف ��ازت مر�شحة
واح ��دة بالق ��وة االنتخابي ��ة ،وح�ص ��ل
ال�صدري ��ون عل ��ى مقع ��د ،ومقع ��د واح ��د
لتحال ��ف الفت ��ح .وفي كرب�ل�اء زادت مقاعد
الن�س ��اء من  3ال ��ى  ،4وح�صل ��ت الفائزات
عل ��ى � 22أل ��ف �ص ��وت م ��ا يع ��ادل  %7م ��ن
ا�صوات الناخبي ��ن البالغ عددهم � 307ألف
�صوت .وفازت امر�أتان خارج الـ"الكوتا"،
وح�ص ��ل كل م ��ن ال�صدريين ،الفت ��ح ،دولة
القان ��ون ،وا�شراق ��ة كان ��ون وه ��و ح ��زب
ي�شت ��رك لأول م ��رة ف ��ي االنتخاب ��ات ،على
مقعد واحد لكل منهم.

والنائبة ال�سابق ��ة وحدة الجميلي .وفازت
 10ن�ساء بالق ��وة االنتخابية ،فيما ح�صلت
المر�شح ��ات ال�صدري ��ات ف ��ي بغ ��داد عل ��ى
 10مقاع ��د ،مقابل  5مقاع ��د لتحالف تقدم،
ومقعدين لتحالف الفت ��ح ومثلهما الئتالف
دولة القانون.

وح�ص ��ل ال�صدري ��ون اي�ضا عل ��ى  4مقاعد
للن�س ��اء ،مقابل مقعد واح ��د لحركة امتداد
بزعامة النا�شط عالء الركابي والفائز اي�ضا
ع ��ن ذي ق ��ار ،فيما حققت  4ن�س ��اء ا�صوات
خارج "الكوتا" وت�صدرت مر�شحة واحدة
ا�صوات الدائرة االنتخابية.

كر�سي لرئي�سة حزب
وف ��ي الب�ص ��رة حقق ��ت  3ن�س ��اء الف ��وز عن
طريق القوة االنتخابية ،ومجموع ا�صوات
الن�س ��اء ال� �ـ 6بح�سب الـ"الكوت ��ا" بلغ نحو
 36ال ��ف �ص ��وت ما يع ��ادل  %5من ا�صوات
الناخبي ��ن الب�صريي ��ن البال ��غ  661ال ��ف
�ص ��وت .وحقق التي ��ار ال�ص ��دري  4مقاعد
للن�س ��اء ف ��ي الب�ص ��رة ،مقابل مقع ��د واحد
لتحال ��ف الفتح ،ومقعد لحزب حركة بالدي
ال ��ذي تقوده النائب ��ة ال�سابق ��ة والمر�شحة
الفائ ��زة زه ��رة البج ��اري ،فيم ��ا حقق ��ت 3
ن�ساء ا�صواتهن بالقوة االنتخابية.

�سيطرة ال�صدريين
وف ��ي مي�س ��ان جمع ��ت الن�س ��اء الث�ل�اث
الفائ ��زات � 18ألف �صوت ،ما يعادل  %6من
مجموع الم�صوتي ��ن في المحافظة والبالغ
نحو � 275ألف.
وح�صل التي ��ار ال�صدري على جميع مقاعد
الن�س ��اء ف ��ي المحافظة ،فيما ل ��م تتمكن اي
امر�أة من الفوز خارج "الكوتا".
ام ��ا في النج ��ف فح�صلت الن�س ��اء على %6
م ��ن مجم ��وع الم�صوتي ��ن ،حي ��ث ح�صلت
الن�س ��اء الث�ل�اث الفائ ��زات عل ��ى � 22أل ��ف
�صوت من ا�صل نح ��و  343الف �صوت في
المحافظ ��ة ،وذهبت كذلك كل مقاعد الن�ساء
الى ال�صدريين ،فيما كانت جميع الفائزات
�ضم ��ن "الكوت ��ا" .وف ��ي المثن ��ى حقق ��ت
الن�س ��اء مقعدي ��ن وف ��ق الـ"كوت ��ا" ،وبل ��غ
مجموع ا�صواتهن  14الف �صوت مايعادل
 %6م ��ن مجموع الم�صوتي ��ن والبالغ 205
الف �صوت ،فيما تقا�سم ال�صدريون ودولة

تفوق "امتداد"
ال ��ى ذل ��ك ت�ص ��درت ني�س ��ان ال�صالحي عن
امت ��داد الفائزات ف ��ي ذي قار ،وف ��ازت الى
جان ��ب  4ن�ساء في المحافظ ��ة ،وحققن 55
�ألف �ص ��وت ،ما يع ��ادل  %10من اال�صوات
الكلية البالغة نحو  500الف ناخب.

القانون المقعدين ،فيما ا�ستطاعت مر�شحة
واحدة الفوز خارج ح�صة الن�ساء.
"تقدم" في بابل
ف ��ي غ�ضون ذل ��ك ا�ستطاع تحال ��ف تقدم ان
يخطف مقعدا للن�ساء في بابل ذهب للنائبة
ال�سابق ��ة عن تحالف الن�ص ��ر مها الجنابي،
وح�ص ��ل ال�صدري ��ون ودول ��ة القان ��ون
وامتداد على مقعد واحد لكل منهم.
وح�صل ��ت الن�س ��اء االرب ��ع الفائ ��زات ف ��ي
باب ��ل على  35الف �ص ��وت ما يعادل  %6من
مجموع الم�صوتي ��ن في المحافظة والبالغ
عددهم � 525ألف �صوت.
ارتفاع المقاعد
وف ��ي وا�س ��ط ،زادت ح�صة الن�س ��اء مقعدا
واح ��دا بعدم ��ا حقق ��ت المر�شح ��ات 4
مقاع ��د بدال م ��ن  ،3وفازت  3ن�س ��اء بالقوة
االنتخابي ��ة .وجمع ��ت الن�س ��اء االرب ��ع في
وا�س ��ط � 24ألف �صوت ما يع ��ادل نحو %7
من مجموع الم�صوتين البالغ عددهم 345
الف �ص ��وت .وذهب مقعد م ��ن االربعة الى
التي ��ار ال�ص ��دري ،وتقا�س ��م تحالف ��ا الفتح
ودولة القانون المقعدين الآخرين.
اما في القاد�سية فقد جمعت الن�ساء الثالث
الفائ ��زات في المحافظ ��ة � 23ألف �صوت ما

عائالت ترف�ض ا�ستقبال العائدين بداعي �أنها م�ساندة لـ "داع�ش"

منظمة دولية :القبول االجتماعي يعرقل عودة  1.2مليون
نازح لمناطقهم
 ترجمة :حامد احمد
ك�ش ��ف تقرير لمنظمة دولي ��ة عن �صعوبات
تعرقل عودة  1.2مليون نازح �إلى مناطقهم
ف ��ي الع ��راق ،الفت� � ًا �إل ��ى ان البع� ��ض م ��ن
الأ�سباب يتعلق بغياب القبول االجتماعي.
وذك ��ر تقري ��ر لمنظمة( ،مير�س ��ي كورب�س)
ترجمته (الم ��دى)� ،أن "الحكومة العراقية،
ومن ��ذ اعالنه ��ا الن�ص ��ر على تنظي ��م داع�ش
الإرهاب ��ي ف ��ي ع ��ام  ،2017ق ��د جعلت من
ع ��ودة النازحي ��ن الداخليي ��ن ال ��ى مناطق
�سكناه ��م الأ�صلي ��ة م ��ن الق�ضاي ��ا ذات
الأولوية".
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "تحقي ��ق حل ��ول
م�ستدام ��ة لأزم ��ة الن ��زوح في الع ��راق تعد
مهمة �شاقة ،في الوقت الذي توجد فيه عدة
تحدي ��ات �سيا�سي ��ة وان�ساني ��ة واقت�صادية
عرقلت عودة النازحين".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "االفتق ��ار لعام ��ل القبول
االجتماع ��ي قد �ش ��كل مع�ضلة قائم ��ة تردع
النازحي ��ن م ��ن الع ��ودة او �صعوب ��ة اعادة
اندماجهم بالمجتمع من جديد".
و�أو�ض ��ح التقرير� ،أن " 1.2مليون نازح لم
يرجعوا بعد �إل ��ى مناطق �سكناهم الأ�صلية
لأ�سب ��اب كثي ��رة ،رغ ��م االهتم ��ام والوعود
الحكومي ��ة ،وال�سب ��ب ه ��و عواق ��ب ما بعد
االحتالل".
ولف ��ت� ،إل ��ى �أن "�ضم ��ان حل ��ول م�ستدامة
لأزمة الن ��زوح في العراق ه ��ي لي�ست فقط
مطلب ��ا ان�سانيا ،ولكنه ام ��ر حيوي ل�ضمان
ال�سل ��م واال�ستق ��رار والرف ��اه االقت�ص ��ادي
والتقدم نحو الم�ستقبل".
وبي ��ن التقرير ،ان "م�سح� � ًا ميداني ًا �أجرته
المنظم ��ة ولق ��اءات بمكون ��ات متع ��ددة في
المناطق الت ��ي �شهدت هجمات من م�سلحي

تنظيم داع�ش الإرهابي".
ون ��وه �إل ��ى �أن "هن ��اك اف ��رادا ومجتمعات
رف�ضوا ا�ستقبال عائدين او العي�ش بقربهم
م ��ن الذين يعتبروهم ،عل ��ى نحو خاطئ �أو
�صحي ��ح ،على انهم كان ��وا م�ؤيدين لداع�ش
او متواطئين معهم ب�أعمالهم الوح�شية".
و�أف ��اد التقرير ،ب� ��أن "ذل ��ك التحديث يبرز
بكث ��رة ف ��ي مناط ��ق االقلي ��ات العرقي ��ة
واالثني ��ة الت ��ي تعر�ضت ال�ضطه ��اد وعنف
ممنه ��ج مور� ��س عليه ��م م ��ن قب ��ل م�سلحي
تنظيم داع�ش".

وذه ��ب التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "ه ��ذه الم�ش ��اكل
ته ��دد ب�إطال ��ة ازم ��ة الن ��زوح وتفاق ��م م ��ن
حال ��ة التوترات المجتمعي ��ة وتثير وتحفز
هجمات انتقامية ت�ؤدي الى اقتتال �آخر".
وتاب ��ع� ،أن "فه ��م و�إدراك العوام ��ل الت ��ي
ت� ��ؤدي ال ��ى القب ��ول االجتماع ��ي للعائدين
يع ��د امرا جوهري ��ا لي�س فق ��ط لإنهاء ازمة
الن ��زوح ،بل اي�ض ��ا لبناء تالح ��م اجتماعي
وتعزي ��ز الم�صالح ��ة ومن ��ع اي ��ة نزاع ��ات
م�ستقبلية في العراق".
وتح ��دث التقري ��ر ،ع ��ن "اج ��راء المنظم ��ة

م�سح� � ًا لأكث ��ر م ��ن  500عائل ��ة ايزيدي ��ة
ف ��ي �سنج ��ار وف ��ي مخيم ��ات للنازحين في
محافظة ده ��وك؛ وذلك ال�ستطالع الظروف
الت ��ي يكون ��ون وفقها �أق ��ل او �أكثر احتماال
لقب ��ول العائدي ��ن الذي ��ن كان ��وا يعي�ش ��ون
بقربه ��م �سابقا قبل مج ��يء داع�ش وحدوث
النزوح".
ووج ��د التقرير ،ان "انماط حركة العائدين
ابان حكم داع�ش �صاغت قبولهم االجتماعي
�أكث ��ر من ناحية الهوي ��ة الدينية او العرقية
له ��م" ،منوه ��ا �إل ��ى �أن " %50م ��ن الذين تم
ا�ستط�ل�اع �أرائه ��م يقبل ��ون بع ��ودة الذي ��ن
ل ��م يهرب ��وا اثن ��اء اجتي ��اح تنظي ��م داع�ش
لمناطقهم".
و�ش ��دد التقري ��ر ،عل ��ى �أهمي ��ة "التفاع ��ل
المجتمع ��ي الداخلي ،وذل ��ك بتفعيل جانب
القب ��ول االجتماع ��ي لعائدين م ��ن مكونات
�أخرى".
ونبه� ،إل ��ى "ت�أثي ��رات المعان ��اة الم�شتركة
لأبن ��اء المناط ��ق المح ��ررة اثن ��اء احت�ل�ال
تنظيم داع�ش لمناطقه ��م ت�ساعد على زيادة
التعاطف والت�ضامن بينهم".
ويخ ��رج التقري ��ر ،با�ستنتاج ��ات تنط ��وي
عل ��ى �إمكانية" ،تح�سي ��ن جوانب التعاي�ش
االجتماع ��ي ال�سلم ��ي فيم ��ا بين �أبن ��اء تلك
المناط ��ق م ��ن خ�ل�ال العدال ��ة الت�صالحي ��ة
والبن ��اء ال�سلمي للذي ��ن تعر�ضوا ل�صدمات
نف�سية".
وم�ض ��ى التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "ه ��ذه النتيجة
توف ��ر نقاط ��ا مهم ��ة بالن�سب ��ة للمانحي ��ن
و�صن ��اع الق ��رار والجه ��ات المخت�ص ��ة
ال�ساعي ��ة لت�سهي ��ل ايجاد حل ��ول م�ستدامة
الزمة الن ��زوح ودع ��م الناجي ��ن للم�ساهمة
بتحقيق اال�ستقرار في العراق".
عن منظمة مير�سي كورب�س

تذبذب الم�صوتين
اما في ديالى فت�صدرت امر�أة واحدة وهي
�س ��وزان الدل ��وي ع ��ن تحال ��ف كرد�ست ��ان
ا�صوات الدائرة ،وفازت امر�أتان من �أ�صل
 4فائزات بالقوة االنتخابية.
وبل ��غ مجم ��وع ا�ص ��وات المر�شح ��ات
الفائ ��زات في ديال ��ى نح ��و � 50ألف �صوت
ف ��ي ت�صاع ��د وا�ض ��ح حيث حقق م ��ا يعادل
 %10من مجم ��وع الم�صوتي ��ن البالغ نحو
 472الف �صوت ،وح�ص ��ل تقدم على مقعد
مقاب ��ل مقع ��د واح ��د ل ��كل من تحال ��ف عزم
وتحال ��ف كرد�ست ��ان .وف ��ي االنب ��ار حققت
الن�س ��اء � 25أل ��ف �ص ��وت ما يع ��ادل  %5من
مجم ��وع اال�صوات البالغ نح ��و � 460ألف،
وه ��و تراجع في ع ��دد الم�صوتي ��ن للن�ساء
الذي يت�صاعد من بغداد الى المدن الواقعة
ف ��ي �شمال العا�صم ��ة .وا�ستطاعت امر�أتان
اثنت ��ان الفوز خارج الـ"كوت ��ا" من ا�صل 4
ن�س ��اء ،فيم ��ا ح�صل تقدم عل ��ى مقعدين و2
للتر�شيحات الفردية .امام في �صالح الدين
فتتراج ��ع ن�سب ��ة الم�صوتين للن�س ��اء �أكثر،
حيث تبلغ  %4من مجموع الم�صوتين وهم
بقراب ��ة � 418أل ��ف ناخ ��ب ،فيم ��ا الفائزات
الثالث في المحافظة حققن � 17ألف فقط.
ول ��م ت�ستطع اية مر�شحة ف ��ي �صالح الدين
الف ��وز خ ��ارج ح�ص ��ة الن�س ��اء ،وح�صل ��ت
المر�شح ��ات الفرديات عل ��ى مقعدين مقابل
مقع ��د واح ��د لح ��زب جماهيرن ��ا الوطني ��ة
التابع للنائب ال�سابق احمد الجبوري (ابو
مازن).
�أرقام الم�صوتين للن�ساء تقفز
ام ��ا في كركوك فتقفز ن�سبة الم�صوتين الى
 ،%11حي ��ث ح�صل ��ت  4ن�س ��اء م ��ن �أ�صل 3
ح�سب الـ"الكوتا" على نحو  50الف �صوت
من ا�صل  438الف ناخب.
وحقق ��ت  3ن�ساء في كرك ��وك الفوز بالقوة
االنتخابية ،وتقا�س ��م الحزب الديمقراطي،

والجبه ��ة التركماني ��ة ،وتحال ��ف عق ��د
بزعام ��ة رئي�س هيئة الح�شد فالح الفيا�ض،
والمر�شح ��ات الفرديات المقاع ��د االربعة.
وتبقى ن�سبة الت�صويت متعافية في نينوى
حي ��ث و�صل ��ت الى �أكث ��ر م ��ن  %10بعد ان
حقق ��ت الن�س ��اء  70ال ��ف �صوت م ��ن ا�صل
نحو  700الف م�صوت.
وقفزت مقاع ��د الن�ساء في نين ��وى الى 10
بزي ��ادة مقعدي ��ن ع ��ن الح�صة المق ��ررة ،8
وت�ص ��درت النائب ��ة ال�سابق ��ة ع ��ن الح ��زب
الديمقراط ��ي اخال� ��ص الدليم ��ي ا�ص ��وات
دائرتها االنتخابية.
وحققت  6ن�س ��اء ا�صواتا خارج الـ"كوتا"،
فيم ��ا ح�ص ��ل كل م ��ن الح ��زب الديمقراطي
وتحالف تقدم على  3مقاعد لكل منهما.
بالمقاب ��ل تقا�س ��م تحال ��ف الفت ��ح ،تحالف
كرد�ست ��ان ،ح�س ��م وه ��ي حرك ��ة جدي ��دة
برئا�س ��ة النائ ��ب ال�سابق ثاب ��ت العبا�سي،
وتحالف الجماهير الوطنية لـ"ابو مازن"،
المقاعد االربعة المتبقية.
ام ��ا ف ��ي اربي ��ل فحقق ��ت المدين ��ة ن�سب ��ة
ت�صوي ��ت للن�س ��اء اعلى حي ��ث بلغت ،%15
فيما زاد عدد المقاعد من  4الى .6
وح�صلت الن�ساء في عا�صمة كرد�ستان على
� 90ألف �صوت من �أ�صل اكثر من  500الف
ناخ ��ب ،وف ��ازت  4ن�ساء خ ��ارج الـ"كوتا".
وح�صل الح ��زب الديمقراطي على  3مقاعد
مقاب ��ل مقعدي ��ن لح ��راك الجي ��ل الجدي ��د،
ومقعد واحد لتحالف كرد�ستان.
�أعلى ر�صيد للن�ساء
وف ��ي ال�سليماني ��ة زادت ن�سب ��ة الت�صويت
للن�س ��اء ال ��ى  %24وه ��ي االعل ��ى بي ��ن كل
المحافظ ��ات ،وارتفعت الح�ص ��ة من  5الى
 7مقاعد للن�ساء .وتمكنت الن�ساء الفائزات
من تحقيق � 120ألف �صوت من ا�صل 500
الف م�ص ��وت ،وت�ص ��درت  3ن�ساء ا�صوات
دوائره ��ن االنتخابية ،فيما جمي ��ع الن�ساء
فزن بالقوة االنتخابية.
وح�ص ��ل تحال ��ف كرد�ست ��ان عل ��ى  3مقاعد
مقاب ��ل مقع ��د واح ��د للح ��زب الديمقراطي
و�آخر لحراك الجيل الجديد.
اما ف ��ي دهوك فزادت ح�ص ��ة الن�ساء مقعدا
واح ��دا ،حي ��ث ف ��ازت  4ن�س ��اء بمقاعد من
�أ�صل  3مقاعد مخ�ص�صة للمر�أة.
وبلغ ��ت ن�سب ��ة الت�صويت ف ��ي دهوك %16
حيث جمعت المر�شحات الفائزات � 80ألف
�صوت من مجموع نحو � 500ألف م�صوت.
وف ��ازت جمي ��ع الن�س ��اء اي�ض ��ا بالق ��وة
االنتخابي ��ة ،وح�صل الح ��زب الديمقراطي
عل ��ى  3مقاعد للن�ساء ومقعد واحد لتحالف
كرد�ستان.

�إعــــــالن ..
يعل��ن احتاد رجال األعم��ال العراقيني عن اجراء
االنتخابات العامة إلدارة االحتاد ،ويدعو اعضاءه
ممن يرغبون في الترشيح وتتوفر فيهم الشروط
املذكورة في املادة التاسعة من النظام الداخلي
لالحتاد تقدمي طلب الترش��يح ل��ه علما ً أن آخر
يوم الس��تالم طلبات الترش��يح نهاية الدوام
الرسمي ليوم 2021/12/15
جمهورية العراق � /شركة النفط الوطنية العراقية
�شركة احلفر العراقية (�شركة عامة)

)REPUBLIC OF IRAQ / Iraqi National Oil Company (INOC
)IRAQI DRILLING COMPANY (IDC
STATE Co.
العدد18060 :
التاريخ2021/11/24 :

�إىل /ال�سادة املجهزين و�أ�صحاب ال�شركات املخت�صة
م �( /إعالن املناق�صة  /29جتهيز  /2021 /ت�شغيلي  /خمزنية) للمرة الأوىل

نش��يركم الى أن موعد غلق املناقصة أعاله س��يكون يوم االثنني املوافق
 2021/12/6بدال ً من يوم االح��د املصادف  2021/11/28وان آخر موعد لبيع
وثائ��ق املناقصة هو يوم اخلميس املواف��ق  2021/12/2بدال ً من يوم األربعاء
املصادف  2021/11/24لذا اقتضى التنويه .. .مع التقدير
ء /املدير العام
رئي�س جمل�س الإدارة
مدير الهي�أة التجارية
ايثار داود �سلمان
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�أحداث عراقية كربى يف دائرة
الفكر الغربي..
من ��ذ ان ��دالع ح ��روب اخللي ��ج ،الت ��ي كان الع ��راق
الط ��رف اال�سا� ��س فيه ��ا ،كله ��ا خ�ضع ��ت اىل ن�شاط
ت�أويل ��ي� ،سيا�س ��ي ،لي� ��س خربي ��ا واعالمي ��ا
طارئ ��ا ،فح�س ��ب ،امن ��ا كمو�ضوعة فاعل ��ة يف عمق
اال�سرتاتيجية ،و�ص ��ارت مادة للفل�سفة ال�سيا�سية،
وعين ��ة ي�شتغل عليها مبقاربات وراء كلية ،اريد لها
ك�أمن ��وذج جزئي ليفي ��د يف ممار�سة قراءة احلدث،
لالرتف ��اع من اجلزئي احل ��دث ،اىل االطار النظري
الكلي ،كخطاب فل�سفي.
خ�ل�ال عق ��دي الثمانيني ��ات والت�سعيني ��ات الق ��رن
املا�ض ��ي كان ��ت املو�ضوع ��ة املهيمن ��ة عل ��ى الف�ضاء
الفل�سفي  -الفك ��ري االوربي والعاملي ،هي املقابلة
مابني فكر احلداثة ،واملا بعد حداثة -
ويف غم ��رة اال�ستع ��دادات للح ��رب امل�صاحب ��ة
لالجتي ��اح العراق ��ي للكوي ��ت �سن ��ة  ،1990يتق ��دم
الفيل�س ��وف الفرن�س ��ي -ج ��ان بودري ��ارد -ليتحف
ق ��راء جري ��دة (الغاردي ��ان) مبقال ��ة يعل ��ن فيه ��ا ان
احل ��رب لن تقع ،اذ يعتق ��د ان ال�صراع مبثابة حدث
((م ��ا فوق واقعي)) افرزت ��ه اوهام و�سائل االعالم
والتغطية التلفزيونية املركزة ،وهذا ما يقوده اىل
الت�شكيك ب�صدقية معايري ا�سا�سية يف الفكر والنقد
كاحلقيق ��ة والواق ��ع ،واعتربه ��ا �سي�ل�ا جارف ��ا من
ال�صور الزائفة التي تقف وراءها حمالت الت�ضليل
االعالمي ��ة ب�شتى انواعها ،ومرج ��ع اعتقاده هو ما
فعلت �سيا�سة ال ��ردع يف ال�سنوات التي �سبقت ذلك
احلدث بحيث ا�صبحت احلرب م�ستحيلة.
فف ��ي ر�أي ��ه ان احل ��رب ل ��ن حت ��دث ،والبدي ��ل عنها
ه ��و احلدي ��ث االعالم ��ي ،اذ �ض ��اع احل ��د الفا�ص ��ل
ب�ي�ن الواق ��ع احلقيق ��ي للح ��رب ،وح ��رب الكلمات
االعالمية ،ف�ص ��ار االفرتا�ضي ،مبا تف ��رزه و�سائل
املعلومات جتعلن ��ا نتخلى عن كل حديث عن الفرق
بني احلروب الوهمية واحلروب احلقيقية.
ولرت�سي ��خ مفاهيم ��ه يدع ��ي بودريارد ،ب ��ان فكرة
�شاع ��ت ب�ي�ن املفكري ��ن االجتماعي�ي�ن واملفكري ��ن
االطالقي�ي�ن ،ب ��ان احلقيق ��ة ت ��درك بوا�سط ��ة جه ��د
التفكري النقدي الذي يف ��رز مابني احلقيقة والوهم
او الزي ��ف االيديولوج ��ي ،وظ ��ل ه ��ذا االعتق ��اد
تر�سخ
�ساري ��ا من ��ذ احق ��اب معرفي ��ة قدمي ��ة حت ��ى ّ
عن ��د الفيل�سوف�ي�ن كان ��ت ومارك� ��س ،وبالرغم من
االنزياحي ��ات املتع ��ددة الت ��ي تعر� ��ض له ��ا الفك ��ر
الغرب ��ي ،وي ��رى بودري ��ارد ا�ستن ��ادا اىل افكار ما
بع ��د احلداثة ،ان ه ��ذه املعتق ��دات ا�صبحت بالية،
طامل ��ا ان النا�س فقدت ح� ��س االختالف بني الزائف
واحلقيق ��ي ،فالت ��ورط ينج ��م ع ��ن ت ��ورط املتفرج
املقول ��ب ال ��ذي يطغ ��ى ب ��دءا م ��ن الع ��اب احل ��رب
اخليالي ��ة اىل التغطي ��ة املركزة حل ��دث ين�سب اىل
ع ��امل حقيقي ،فكانت حرب اخللي ��ج يف فكر ما بعد
احلداث ��ة تنخ ��رط يف ه ��ذا التنظري ،ولك ��ن حتليل
((بودري ��ارد)) كان يتهاف ��ت ام ��ام �ص ��ور حقيقية،
عندم ��ا ي�شاه ��د ،االف م ��ن املدني�ي�ن ال حت�ص ��ى
م ��ن العراقي�ي�ن املدني�ي�ن �ضحي ��ة الق�ص ��ف اجلوي
ال�ض ��اري الذي مل ي�سبقه مثيل ،كانت حرب اخلليج
تلك كم ��ا اطلق عليه ��ا الغرب انذاك مل تك ��ن لت�شكل
حم ��ور االهتمام ال�سيا�س ��ي ،فلق ��د انهمكت النخب
الفكرية االوروبية ب�شتى الوانها وتوجهاتها ،كلها
ادل ��ت بدلوه ��ا ،ازاء ه ��ذا احلدث ،فبال�ض ��د من من
هذا كانت هن ��اك ا�صوات قوي ��ة يف مع�سكر نظرية
احلداث ��ة ،اذ ان �شيئ ��ا جتلى بو�ض ��وح م�ؤمل خالل
اال�شه ��ر االوىل حل ��رب اخللي ��ج هو ف�ش ��ل عدد من
املثقف�ي�ن باتخاذ موقف مبدئي جت ��اه املجازر التي
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ارتكب ��ت بح ��ق املدنيني العراقيني عل ��ى يد حتالف
((الع ��امل احل ��ر)) بقي ��ادة ام�ي�ركا وال ��ذي ت�ضم ��ن
�سعيه ��ا اىل الفوز مبناف ��ع �سرتاتيجية ،الأمنوذج
امل�ض ��اد االك�ث�ر ب ��روزا لتي ��ار احلداث ��ة ه ��و نعوم
جوم�سك ��ي الفيل�س ��وف واللغ ��وي امله ��م واخل�صم
العني ��د لل�سيا�س ��ة اخلارجي ��ة للوالي ��ات املتح ��دة،
لق ��د وقف ه ��ذا املفكر خارج رم ��وز مابعد احلداثة،
ال ��ذي �صوره بان ��ه يدع ��م م�صالح نزع ��ة الهيمنة،
حتت غطاء (االجماع ال�شعب ��ي) ،املنجز بالو�سائل
املعت ��ادة لتحكم و�سائل االعالم ،ادارة الراي العام،
والدعاية الع�سكرية واحلكومية.
�صفحة ثانية
وق ��ع �شرخ كب�ي�ر يف دائ ��رة الفكر االوروب ��ي ازاء
�صدم ��ة ايل ��ول  ،2001وتق ��دم خط ��اب االره ��اب
ليك ��ون يف املقدمة من االهتمام ،اذ اهتزت املفاهيم
مثلما تدمر برجا نيوي ��ورك ب�صورة مرعبة ،فهول
ال�صدم ��ة انتقل فورا اىل �ساحة الفل�سفة االوروبية
بحجم يوازي كرات الن ��ار الهائلة التي اندلعت يف
الربج�ي�ن ،فكان على ام�ي�ركا ان ت�سارع اىل احداث
ن ��وع م ��ن الت ��وازن يف املجتم ��ع االمريك ��ي ال ��ذي
تعر� ��ض اغلب ��ه اىل ت�ص� �دّع معنوي غ�ي�ر م�سبوق.
كان اغلبه ��ا عالجات ع�سكرية ك�ب�رى جرى االعداد
لها يف البنتاغون.
افغان�ست ��ان وجه ��ت له ��ا التهم ��ة مبا�ش ��رة لتوف ��ر
القرائ ��ن والأدلة ،اما الع ��راق فهو الذي يحتاج اىل
ت�أوي ��ل او خط ��اب يقابل مفهوم االره ��اب كمهيمنة
باذخ ��ة ،متك ��ن م ��ن مراجع ��ة ال�سرتاتيجي ��ات ،يف
مواجه ��ة ه ��ذه االخط ��ار املد ّم ��رة يق�ت�رح كل م ��ن
هابرم ��ازو دري ��دا اىل رد ي�شم ��ل الك ��رة االر�ضي ��ة
ويت�ضمن االنتقال من القانون الدويل الكال�سيكي،
جاء ب ��ه القرن التا�سع ع�ش ��ر ،والقائم على �أمنوذج
الدول ��ة االم ��ة ،اىل نظ ��ام عامل ��ي جدي ��د ت�صبح فيه
امل�ؤ�س�س ��ات املتعددة االطراف والتحالفات القارية
هي التفاعالت ال�سيا�سية الرئي�سة.
كان الغ ��زو الع�سكري االمريكي للعراق يف ،2003
ق ��د �شكل جدال كبريا يف دائ ��رة الفل�سفة االوروبية
�ضم ��ن تباينات وجتاذبات عدي ��دة تخ�ص �شرعيته
او ع ��دم �شرعيت ��ه ،وكان العراق حا�ض ��را بقوة يف
حي ��ز الفك ��ر االوروب ��ي منذ تل ��ك اللحظ ��ة ،وحتى
زمننا هذا الذي ي�سمى زمن االرهاب

ا�صب ��ح الأم ��ن االلك�ت�روين عام�ل ً�ا جدي ��د ًا
يف زعزع ��ة الإ�ستق ��رار ال ��دويل ،و�إث ��ارة
املخ ��اوف من تداعي ��ات ا�ستم ��رار الهاكر يف
�شن الهجم ��ات على امل�ؤ�س�س ��ات احليوية يف
ال ��دول وامل�ؤ�سا�س ��ات العاملي ��ة و�ش ��ل عملها.
و حل ��د الآن  ،لي� ��س ثمة �آفاق واع ��دة لإحالل
الأم ��ن يف الف�ض ��اء االلك�ت�روين ،لق ��د �أ�صبح
الف�ض ��اء الإلكرتوين �ساحة جديدة للمواجهة
ب�ي�ن الق ��وى العظم ��ى والق ��وى الأق ��ل �ش�أنا.
ورمب ��ا �ستظه ��ر "حرك ��ة ن ��زع ال�س�ل�اح ع�ب�ر
الف�ض ��اء الإلك�ت�روين" قريب ��ا .وحت ��ى الآن ،
هناك �شيء واحد وا�ضح :الإجراءات الفعالة
التي يتخذها املجتمع ال ��دويل �ستكون ملحة
وراهني ��ة .واخلط ��ر يكم ��ن يف ان احتم ��ال
زي ��ادة ا�ستخ ��دام تكنولوجي ��ا املعلوم ��ات
واالت�ص ��االت يف النزاع ��ات الع�سكرية .على
وجه اخل�صو�ص � ،ضد مرافق البنية التحتية
احليوية .ووميكن ان تهدد هجمات القرا�صنة
م�ؤ�س�س ��ات النقل ،والرعاية ال�صحية وبع�ض
القطاعات احليوية الأخرى.
و�ضم ��ن ه ��ذا ال�سي ��اق ح ��ذرت وكال ��ة الأمن
القوم ��ي الأمريكي ��ة البنتاغ ��ون يف �أواخ ��ر
ت�شري ��ن الأول* م ��ن �أن الهاكر(القر�ص ��ان)
الأجان ��ب ميكنه ��م الت�سل ��ل �إىل �أنظم ��ة
الكمبيوت ��ر ،الت ��ي تخ� ��ص �أح ��دث الطائرات
الع�سكري ��ة الأمريكي ��ة و�أنظم ��ة ال�صواري ��خ
وال�سف ��ن .م ��ن املحتم ��ل �أن خط ��ر التعر� ��ض
للقر�صن ��ة ناجت ��ا ع ��ن �أن معظ ��م الأ�سلح ��ة
الأمريكية احلديثة مزودة ب�أنظمة كمبيوتر.
عندم ��ا حارب ��ت الوالي ��ات املتح ��دة دو ًال
�ضعيف ��ة وجمي ��ع �أنواع املنظم ��ات الإرهابية
 ،كان التهدي ��د �ضئي�ل ً�ا .لك ��ن الهاك ��ر الرو�س
وال�صيني�ي�ن وزمالئه ��م من كوري ��ا ال�شمالية
و�إيران وبع�ض ال ��دول الأخرى ،كما يعرتف
الأمريكي ��ون ،ي�شكلون تهديد ًا �أكرب بكثري من
تلك احلروب� .إنهم قادرون بالفعل على �إرغام
طائرات  35-Fالأمريكية "على الهبوط دون
�إطالق ر�صا�صة واحدة".
لقد ت�ضاعف عدد اجلرائم يف جمال املعلومات
يف دول "منظم ��ة معاه ��دة الأم ��ن اجلماعي"
خم�سة �أ�ضعاف .وهاج ��م فريو�س كوبالو�س
اجلدي ��د (كوبالو� ��س  -ال�شياطني التي تخدع
وتخي ��ف الب�شر) �أجه ��زة الكمبيوتر العمالقة
يف �أوروب ��ا و�أمريكا و�آ�سيا .وا�ستهدفت على
وج ��ه اخل�صو�ص �شب ��كات بحثي ��ة و�شبكات
جامعي ��ة ،ومزود ا�ست�ضاف ��ة ووكالة ت�سويق
رئي�سي ��ة ،وم ��زود خدم ��ة �إنرتن ��ت رئي�س ��ي،
وخدم ��ات م�ض ��اد للفريو�س ��ات ،والعديد من
اخلوادم احلكومية.
وي�سم ��ح احلجم ال�صغري والتعقيد املنخف�ض
للربام ��ج ال�ض ��ارة بنقلها �إىل �أنظم ��ة ت�شغيل
خمتلف ��ة .مبا يف ذلك  :Linux :و BSDو
 Solarisورمبا  AIXو .Windows
ويحت ��وي كوبالو� ��س على طي ��ف متنوع من
الأوام ��ر الت ��ي ال تك�ش ��ف ع ��ن ني ��ة املت�سل ��ل.
ويوف ��ر الفريو�س الو�صول عن بُعد �إىل نظام
امللف ��ات ،وي�سم ��ح بت�شغيل جل�س ��ات املحطة
الطرفية وي�سمح بات�صاالت الوكيل باخلوادم
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الأخرى امل�صابة بكوبالو�س .وميكن حتويل
�أي خادم مت اخرتاقه بوا�سطة كوبالو�س �إىل
خادم قي ��ادة وحتك ��م بوا�سط ��ة امل�شغل الذي
�أر�سل الأمر.
وعل ��ى مدى  9ا�شهر من عام  ، 2021زاد عدد
هجمات (القادرة على تعطيل مورد الإنرتنت
كل ًي ��ا �أو جزئي ��ا)  2.5م ��رة ٪17 .منه ��م يف
القط ��اع العام .كم ��ا زاد متو�سط قوة الهجوم
 بن�سب ��ة  .٪26وا�ستم ��ر �أطول هجوم خالله ��ذه الفرتة لأكرث من �أربع ��ة �أيام (قبل عام -
حوايل ثالث ��ة �أي ��ام) .ومت ا�ستخدام هجمات
احل ��زم املجز�أة مرتني يف كث�ي�ر من الأحيان.
وتت�ضم ��ن ه ��ذه الأداة املعق ��دة �إر�س ��ال �إىل
ال�ضحي ��ة ،ح ��زم بيان ��ات جم ��ز�أة متع ��ددة.
يحاول اخلادم معاجلته ��ا ،لكنه يف�شل لأنه ال
ميكنه �إعادة جتمي ��ع القطع مع ًا ،مما يت�سبب
يف العطب.
تخف ��ي املجموع ��ة �إلكرتوني ��ة الت ��ي متار�س
القر�صنة �أدواتها وراء �ستار خدمات م�شروعة
م ��ن  Microsoftو  TrendMicroو
 McAfeeو  IBMو  Googleوتت�سلل
�إىل ال�ش ��ركات التابعة لالعبني الرئي�سيني يف
قطاع ��ات الوق ��ود والطاق ��ة والط�ي�ران� .أو ًال
 ،يهاجم ��ون ال�ش ��ركات التابع ��ة واملقاول�ي�ن،
�أهدافه ��م الرئي�سي ��ة ،وم ��ن خ�ل�ال بنيته ��م
التحتي ��ة ،يخرتقون �شب ��كات امل�ؤ�س�سات لتي
يحتاجون �إليها ،با�ستخدام الروابط امل�أمونة
بني ال�شركات.
وعادة يراق ��ب القرا�صن ��ة الإلكرتونيون عن
كث ��ب املعلوم ��ات املتعلق ��ة بنق ��اط ال�ضع ��ف،
مب ��ا يف ذلك املعلوم ��ات الواردة م ��ن م�صادر
مفتوح ��ة وم�شرع ��ة .وق ��د ي�ستغ ��رق انتظار
وق ��ت الهج ��وم �شه ��ورا �أو �سن ��وات .وق ��ام
جمرمو الإنرتنت بتزويد خوادمهم ب�شهادات
مزيف ��ة ،والت ��ي حتاك ��ي اخل ��وادم احلقيقية
بدرجة عالية من الإقناع.
ومن ��ذ بداي ��ة ع ��ام � ، 2021شن ��ت العديد من
الهجم ��ات الت ��ي كان لها �ص ��دى وا�سعا ،على
ال�ش ��ركات الكب�ي�رة يف وقت واح ��د  ،مبا يف
ذلك تل ��ك املتعلق ��ة مب�شغل ��ي البني ��ة التحتية
احليوي ��ة .وعانى خ ��ط الأنابي ��ب كولونيال
بيبيل�ي�ن  -و�أ�صبح البنزين ن ��ادرا يف العديد
م ��ن واليات الوالي ��ات املتح ��دة .وت�أثر مزود
الطع ��ام  – JBSFoodsووح ��دث نق� ��ص
يف بع� ��ض املنتج ��ات .كل ه ��ذا  ،كم ��ا يلخ�ص

اخلرباء الع�سكريون  ،لي�س �أكرث من عنا�صر
" احرب املختلطة" .زادت الهجمات الرامية
لالبت ��زاز امل ��ايل م ��ن �آب � 2020إىل يولي ��و
 ، 2021بن�سبة .٪64
لق ��د دع ��ت دول جمموع ��ة ال�سب ��ع رو�سي ��ا
�إىل اتخ ��اذ �إج ��راءات �ض ��د برام ��ج الإبت ��زاز
امل ��ايل الت ��ي تعمل  ،يف ر�أيها  ،م ��ن الأرا�ضي
الرو�سية .اجرت رو�سي ��ا والواليات املتحدة
يف غ�ض ��ون � 3أ�شه ��ر م�شاورات ح ��ول الأمن
ال�سي�ب�راين  ،و�أ�سف ��ر ذلك مت توجي ��ه �ضربة
�إىل �أك�ث�ر املجموع ��ات الإلكرتوني ��ة ً
ن�شاطا.
ولكن �سرعان ما عاد بع�ضهم وقاموا بهجمات
جديدة.
�إن �إحدى نق ��اط ال�ضعف يف العديد من العقد
ال�ضعي ��ة للكث�ي�ر م ��ن �أن ��واع التقني ��ات ه ��ي
االت�صال التلقائي بقاعدة املعلومات من �أجل
التحديث ��ات .ويعتق ��د اخل�ب�راء يف الواليات
املتح ��دة �أن املت�سلل�ي�ن ق ��ادرون عل ��ى تغي�ي�ر
الربوتوك ��والت و "فر� ��ض" تنزي ��ل الربامج
ال�ضارة.
ومل ت�سل ��م رو�سيا من هجمات الهاكر ،واملثال
عل ��ى ذل ��ك كان الهج ��وم ال�سي�ب�راين عل ��ى
موظف ��ي اح ��د مراكز انت ��اج الأ�سلح ��ة التابع
للدول ��ة .وعلى وجه اخل�صو� ��ص ،مت العثور
على ر�سائل حتاكي املرا�سالت الداخلية ملركز
ال�صواري ��خ احلكومي ،ور�سائ ��ل �إليه ،يُزعم
�أنه ��ا م ��ن وزارة الداخلية لرو�سي ��ا ..وواحد
من �أكرب مراك ��ز البحث والتطوير يف رو�سيا
لتطوير ال�صواريخ وتكنولوجيا الف�ضاء.
يف خط ��وة تبعث عل ��ى الأمل ،قدم ��ت رو�سيا
والوالي ��ات املتح ��دة  ،يف ت�شري ��ن الأول،
م�ش ��روع ق ��رار �إىل اجلمعي ��ة العام ��ة ل�ل��أمم
املتح ��دة ب�ش� ��أن ال�سلوك امل�س� ��ؤول للدول يف
الف�ض ��اء الإلكرتوين .وي�أتي ذل ��ك بالرغم من
التناف� ��س طويل الأمد ب�ي�ن البلدين يف جمال
الأم ��ن ال�سي�ب�راين .ويق�ضي الق ��رار بو�ضع
قواع ��د �إلزامي ��ة ولي�س ��ت كم ��ا يف ال�ساب ��ق
معايري غري الزامية .يف �سيتم تقدمي الوثيقة
للت�صوي ��ت يف ال�شهر املقب ��ل .وميكن حتديد
قواع ��د �سل ��وك ال ��دول يف ف�ض ��اء املعلومات
�إم ��ا م ��ن قبل فري ��ق اخل�ب�راء احلكوميني من
قب ��ل  25دولة  ،حي ��ث يكون ت�أث�ي�ر الواليات
املتحدة ملحوظ ��ا� .أو جمموعة عمل مفتوحة
الع�ضوية مفتوحة جلميع الدول  ،كما تقرتح
رو�سي ��ا .وتنظ ��م رو�سيا والوالي ��ات املتحدة

�إىل كال املجموعتني.
و�سب ��ق �أن اتف ��ق الرئي�س ��ان فالدميري بوتني
وجوزي ��ف باي ��دن يف ربي ��ع ه ��ذا الع ��ام
عل ��ى ا�ستئن ��اف التع ��اون يف جم ��ال الأم ��ن
ال�سيرباين .و�سي�ستم ��ر العمل فقط يف اطار
املجموع ��ة املفتوح ��ة جلمي ��ع البل ��دان .ومت
متديد �صالحياتها حتى عام .2025
ً
إلكرتوين.
لقد ط ��ور الدبلوما�سيون قانون ��ا �
يه ��دف �إىل من ��ع انت�ش ��ار الربام ��ج ال�ض ��ارة،
و�إخط ��ار مط ��وري الربام ��ج ع ��ن نق ��اط
ال�ضعف التي يكت�شفه ��ا القراطنة  ،والتخلي
ع ��ن "الإ�ش ��ارات املرجعي ��ة" يف منتج ��ات
تكنولوجي ��ا املعلوم ��ات  ،وع ��دم ا�ستخ ��دام
تقني ��ات الإنرتن ��ت لإحل ��اق ال�ض ��رر بالبني ��ة
التحتية احليوية للبلدان الأخرى.
وتك ��ون حكوم ��ات ال ��دول امل�شارك ��ة مدعوة
لإن�شاء مراكز ات�صال يف حالة وقوع حوادث
مل�ساعدة البلدان على جتاوز الفجوة الرقمية.
وجتعل الطبيعة الطوعية له ��ذه القواعد �أقل
فعالي ��ة .لكن الوالي ��ات املتح ��دة ،على عك�س
رو�سي ��ا  ،ال تري ��د �أن جتع ��ل القواع ��د ملزمة
قانون ��ا .وتف�سر ذلك ه ��و �أن التقنيات تتطور
ب�سرعة  ،و�ست�صبح هذه املعايري قدمية حتى
قبل تقنينها .وهن ��اك حل و�سط يدعو اىل �أن
القواع ��د ه ��ي معاي�ي�ر لل�سلوك امل�س� ��ؤول يف
الف�ضاء ال�سيرباين يف الوقت احلا�ضر ،ومن
املمكن يف امل�ستقبل .و�ضع قواعد واتفاقيات
ملزمة �إ�ضافية.
لكن الدول تفكر �أو ًال يف يومنا هذا .و�سيظهر
يف رو�سي ��ا قريب ��ا نظ ��ام متكام ��ل للجرائ ��م
الإلكرتوني ��ة .وب�إن�ش ��اء جمم ��ع للأجه ��زة
والربام ��ج ملكافح ��ة اجلرائ ��م الإلكرتوني ��ة.
و�سي�ساع ��د النظ ��ام يف جم ��ع املعلوم ��ات
وحتليلها ملنع احلوادث يف قطاع تكنولوجيا
املعلوم ��ات.وي خط ��ط لتطوي ��ر تقني ��ات
قابل ��ة للتطبي ��ق يف جمال الأم ��ن ال�سيرباين
 ،لتح�س�ي�ن �آلي ��ات من ��ع اجلرائ ��م با�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
وتعم ��ل الوالي ��ات املتحدة عل ��ى �إن�شاء حلف
النات ��و الإلك�ت�روين ،وه ��و حتال ��ف دويل
ملكافح ��ة برام ��ج الإبتزازات املالي ��ة ال�ضارة.
وم ��ن املتوق ��ع �أن ت�شم ��ل  30دول ��ة ،تعت ��زم
التع ��اون يف مكافح ��ة اجلرائ ��م الإلكرتونية
 ،وحت�س�ي�ن التفاع ��ل ب�ي�ن وكاالت تنفي ��ذ
القان ��ون لقم ��ع اال�ستخ ��دام غ�ي�ر القان ��وين
للعمالت امل�شفرة ومواجهة هذه امل�شاكل على
امل�ستوى الدبلوما�سي .يتعلق الأمر بالدرجة
الأوىل بحلفاء الناتو وجمموعة ال�سبع.
ودعا الإنرتبول يف �سبتمرب �إىل حتالف دويل
جديد من وكاالت تنفيذ القانون و�شركائه من
القطاع اخلا� ��ص ملكافحة برام ��ج االبتزازات
ال�ض ��ارة� ،سيتطلب التعاون الوثي ��ق لإن�شاء
قواعد موحدة للعب ��ة يف الف�ضاء ال�سيرباين
 ،وهذا يتطلب �إبرام اتفاقيات قانونية دولية
جديدة.
 اعتمدت املادة على مواد نُ�شرت يف و�سائل
الإعالم الرو�سية

�أف��ول موج��ة اال�س�لام ال�سيا�س��ي ف��ي المملك��ة المغربي��ة
�شهدت ال�ساحة ال�سيا�سية يف
اململكة املغربية يف الثامن
من �شهر ايلول املن�صرم 2021
انتخابات ت�شريعية و�صفت
بانها انتخابات نزيهة و�شفافة
اذ تولت الرقابة على العملية
االنتخابية( )5020مراقبا منهم
( )4323ينتمون اىل جمعيات
املجتمع املدين و ( ) 568تابعني
للمجل�س الوطني حلقوق
االن�سان ي�ضاف لهم ()129
مراقبا اجنبيا .

�ش ��ارك يف العملي ��ة االنتخابي ��ة  ...مالي�ي�ن و
( )789ال ��ف و ( )676ناخب ��ا اي بزي ��ادة ()2
ملي ��ون و ( )152ال ��ف و ( )251ناخب ��ا مقارن ��ة
باالنتخابات الت�شريعية التي جرت عام . 2016
وح�س ��ب اجله ��ة الر�سمي ��ة امل�س�ؤولة ع ��ن ادارة
العملي ��ة االنتخابي ��ة وه ��ي وزارة الداخلي ��ة
بلغ ��ت ن�سب ��ة امل�شاركة عل ��ى امل�ست ��وى الوطني
( )%50,25م ��ن جمم ��وع الناخب�ي�ن الذي ��ن يحق

له ��م امل�شارك ��ة يف العملي ��ة االنتخابي ��ة مقاب ��ل
ن�سب ��ة ( )%42ع ��ن انتخابات ع ��ام  . 2016وهي
ن�سبة تعك�س مدى االهمي ��ة التي يوليها الناخب
املغربي للعملية االنتخابية.
كان الفائ ��ز االول يف االنتخاب ��ات ال�سابق ��ة لعام
( )2016ه ��و ح ��زب العدال ��ة والتنمي ��ة ال ��ذي
يتزعمه د�.سعد الدين العثماين.
هذا احلزب يرجع يف ا�صوله اىل حركة االخوان
امل�سلمني  .ويعرف هذا احلزب نف�سه ب�أنه ((حزب
�سيا�س ��ي وطن ��ي ي�سع ��ى انطالق ��ا م ��ن املرجعية
اال�سالمية ويف اط ��ار امللكية الد�ستورية القائمة
على امارة امل�ؤمن�ي�ن اىل اال�سهام يف بناء مغرب
حديث ودميقراطي ومزدهر ومتكافل)).
قاد هذا احلزب حكومت�ي�ن منذ �سنة ( )2011يف
اطار حتالف مع احزاب اخرى .
ف ��از احل ��زب يف انتخاب ��ات ( )2016ب� �ـ ()125
مقع ��دا برملاني ��ا  ،وقد راه ��ن على الف ��وز بوالية
ثالث ��ة يف االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة له ��ذا الع ��ام
(.)2021
كان ��ت التوقع ��ات ت�ش�ي�ر اىل تراج ��ع فر�ص ��ة
ليك ��ون يف املرات ��ب الثالث ��ة االوىل يف االق ��ل
يف انتخاب ��ات ( )2021لك ��ن النتائ ��ج ج ��اءت
خالف ه ��ذه التوقعات اذ تفاج� ��أ بتقهقر ر�صيده
االنتخاب ��ي ومن ��ي بخ�سارة فادح ��ة حيث ح�صل
عل ��ى ( )13مقعدا من ا�ص ��ل ( )395معدا برملانيا
ليكون يف املرتبة الثامنة حيث كانت كاالتي :
ت�ص ��در هذه النتائج (ح ��زب التجمع
.1
الوطن ��ي لالح ��رار) حي ��ث ح�ص ��ل عل ��ى ()102
مقعدا  .وحل اي�ضا يف ال�صدارة من حيث توزيع
املقاع ��د يف جمال� ��س اجلماع ��ات واملقاطع ��ات
واملرتب ��ة نف�سه ��ا على م�ست ��وى مقاع ��د جمال�س
اجلهات بحوايل ( )196مقعدا .
 .2حزب اال�صالة واملعا�صرة ( )82مقعدا

 د .علي كاظم الرفيعي

 .3جتمع حزب اال�ستقالل ( )78مقعدا
 .4االحت ��اد اال�شرتاك ��ي للق ��وات ال�شعبية ()35
مقعدا
 -5حزب احلركة ال�شعبية ( )26مقعدا
 .6حزب التقدم واال�شرتاكية ( ) 20مقعدا
 .7االحتاد الد�ستوري ( )18مقعدا
 .8حزب العدالة والتنمية ( )13مقعدا
 .9االح ��زاب االخ ��رى تقا�سمت املقاع ��د املتبقية
وهي ( )12مقعدا
ا�سباب خ�س ��ارة حزب العدال ��ة والتنمية (يحمل
نف� ��س ا�س ��م احل ��زب احلاك ��م يف تركي ��ا برئا�سة
اردوغان) :
باعرتاف ��ات ع ��دد م ��ن اع�ض ��اء ه ��ذا احل ��زب ان
املغارب ��ة مل ي�صوت ��وا له كونهم غ�ي�ر را�ضني عن
اداءه خ�ل�ال تولي ��ه رئا�س ��ة احلكومة من ��ذ العام
 2011وخا�صة يف املدن الكربى يف املغرب .
وب�ص ��دد خ�س ��ارة احل ��زب اعرتف ��ت القيادية يف
�صف ��وف احلزب ال�سي ��دة امينة م ��اء العينني يف
ت�صري ��ح لها جلري ��دة هربي� ��س االلكرتونية بان

((تراجع العدال ��ة والتنمية ع ��ن موقعه الريادي
ب ��د�أ م ��ن حلظة تعي�ي�ن د�.سع ��د الدي ��ن العثماين
رئي�س ��ا للحكومة وامينا عاما للح ��زب)) م�ضيفة
اىل ذل ��ك ((ان املغارب ��ة مل ي�صوت ��وا للح ��زب يف
االنتخاب ��ات النه ��م غ�ي�ر را�ض�ي�ن ع ��ن احل�صيلة
ال�سيا�سية للحزب)) خامتة ت�صريحها ان احلزب
مل يك ��ن ي�ستم ��ع اىل نب� ��ض ال�ش ��ارع ب ��ل ظن انه
على حق ول ��ن ي�سقط عل ر�أ�س ��ه  ،ولكن التاريخ
مل ي�سج ��ل ال�سقوط فح�سب ب ��ل �سجل انهيارا او
زل ��زال عنيفا وه ��ذه ر�سالة للحكوم ��ة امل�ستقبلية
لعله ��ا تع ��ي ه ��ذه احلقيق ��ة وتواك ��ب تطلع ��ات
ال�شعب.
وب�ش� ��أن تراج ��ع ها احل ��زب افاد د.ر�شي ��د لزرق
ا�ستاذ القان ��ون الد�ستوري والعل ��وم ال�سيا�سية
بجامع ��ة ابن طفيل بالقنيط ��رة ((ان االنتخابات
احلالية اعادت حزب العدالة والتنمية اىل ا�صله
خالل م�شاركته االوىل يف اال�ستحقاق االنتخابي
�سن ��ة ( )) )1997مو�ضح ��ا ان (( �صعود احلزب
اىل احلكوم ��ة ارتب ��ط ب�سي ��اق اقليم ��ي ذي �صلة

بالثورات اخلالق ��ة (ثورات الربيع العربي) لكن
الدميقراطية املغربية ربحت هذا التمرين ب�شكل
عام)).
ي�ض ��اف اىل ذلك اال�ضرار الكب�ي�رة التي ا�صابت
االقت�ص ��اد املغرب ��ي خ�ل�ال ت ��ويل ه ��ذا احل ��زب
احلكوم ��ة خالل ع�شر �سنوات من ديون خارجية
مرتفعة  ،ارتف ��اع اال�سعار  ،رف�ض زيادة االجور
التي اقرتها احلكوم ��ة ال�سابقة  ،تهمي�ش التعليم
الع ��ام  ،انت�ش ��ار الكتاتيب القر�آني ��ة وامل�أذونيني
ال�شرعي�ي�ن ب ��كل احي ��اء وم ��دن اململك ��ة  .وب ��دال
م ��ن االهتم ��ام ب�أن�ش ��اء وت�شيي ��د مدار� ��س الئقة
وم�ست�شفي ��ات جمه ��زة باملع ��دات وامل�ستلزم ��ات
الطبي ��ة ان�ص ��ب االهتم ��ام ببن ��اء م�ساج ��د فخمة
مزخرفة بالكامل يف قرى ومدن تفتقد كليا للبنى
التحتية .
ي�ض ��اف اىل ا�سباب التنمر �سبب اخر هو توقيت
قرار التطبيع مع ا�سرائيل الذي مل يلقى ا�ستجابة
يف او�ساط وا�سعة من ال�شعب املغربي .
احلزب الفائز حزب التجمع الوطني لالحرار
ت�أ�س� ��س ه ��ذا احل ��زب يف ت�شري ��ن االول 1978
وم�ؤ�س�س ��ه ه ��و (احم ��د ع�صم ��ان) �صه ��ر املل ��ك
احل�سن الث ��اين انذاك وقد �ض ��م يف �صفوفه عند
الت�أ�سي� ��س ع ��ددا م ��ن ال�شخ�صي ��ات امل�ستقلة عن
ع ��امل ال�سيا�سية  .تزع ��م ع�صمان احل ��زب قرابة
ثالثة عق ��ود �أعقبه يف رئا�س ��ة احلزب (م�صطفى
املن�ص ��وري ) عام  2007ال�سفري احلايل للمغرب
يف اململكة العربي ��ة ال�سعودية  .واعقبه بعد ذلك
يف قي ��ادة احلزب (�ص�ل�اح الدين م ��زوار ) الذي
ا�ستق ��ال م ��ن احل ��زب ع ��ام  2016ليت ��وىل بعده
(عزيز اخنو�ش) رئا�سة احلزب وحتى اليوم .
التجم ��ع الوطن ��ي لالحرار ه ��و �صنيع ��ة الق�صر
امللكي ل�ض ��رب احلرك ��ة الوطنية وق ��د ا�ستقطب
م�ؤ�س�س ��ه (احم ��د ع�صم ��ان) رج ��ال االعم ��ال

واملوال�ي�ن للق�ص ��ر للوق ��وف يف وج ��ه االحزاب
الوطني ��ة خ�صو�صا احزاب الي�سار ذات ال�شعبية
اجلارف ��ة يف حقبة ال�سبعينات من القرن املا�ضي
� .ش ��ارك احلزب يف اغل ��ب احلكومات التي تلت
ت�أ�سي�سه .
يف �ض ��وء ف ��وزه يف االنتخاب ��ات ت�أه ��ل لرئا�سة
من�ص ��ب احلكوم ��ة رئي�س ��ه (عزي ��ز اخنو�ش) اذ
ج ��رى ا�ستقبال ��ه من طرف امللك حمم ��د ال�ساد�س
وتكليف ��ه بت�شكي ��ل ال ��وزارة وفق ��ا ملقت�ضي ��ات
الد�ستور.
ما ح�صل يف املغ ��رب م�ؤ�شر على انح�سار موجة
اال�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي يف ال ��دول العربي ��ة وقق ��د
�سبق ��ت املغ ��رب جمهوري ��ة م�ص ��ر العربي ��ة ومن
املتوق ��ع ان يح�صل يف دول عربي ��ة اخرى  ،وما
نتائ ��ج االنتخابات الربملانية االخرية يف العراق
اال دليل على �صحة هذه التوقعات.
ان ال�شع ��ار الذي تبنته حرك ��ة االخوان امل�سلمني
يف م�ص ��ر (اال�س�ل�ام هو احلل) ونف� ��س م�ضمون
ه ��ذا ال�شع ��ار ولك ��ن بت�سميات اخ ��رى اخذت به
اح ��زاب اال�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي يف ال ��دول االخرى
�شعار يت�ص ��ف بالعمومية وبدون ر�ؤية وا�ضحة
ملواجه ��ة امل�شاكل االجتماعي ��ة وتفا�صيل احلياة
ال�سيا�سية .
ه ��ذه االح ��زاب تدع ��ي الدميقراطي ��ة ولك ��ن
ممار�سته ��ا للعم ��ل ال�سيا�س ��ي واالداء احلكومي
لها عندم ��ا ت�سلمت ال�سلطة ينايف ذلك  ،يف م�صر
االخ ��وان كانت ق ��رارات احلكومة ره ��ن موافقة
(مكت ��ب االر�ش ��اد) وجتاهل ت ��ام ملواق ��ف الر�أي
العام واالحزاب والكتل ال�سيا�سية االخرى .
جترب ��ة احزاب اال�سالم ال�سيا�س ��ي اثبتت انها ال
تفق ��ه �شيئ ��ا يف ع ��امل ال�سيا�سة و�إ�ست�ل�ام مقاليد
احلك ��م و�سقط ��ت جتربته ��ا كم ��ا ت�سق ��ط �أوراق
ال�شجر يف ف�صل اخلريف ..
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باليت

الر�سام
ال�ساحر

� ستار كاوو�ش

لت�سلي ��ط ال�ضوء على العالقة اجلمالية بني الر�سامني
و�إظه ��ار عنا�ص ��ر الإلهام الت ��ي مينحونه ��ا لبع�ضهم،
�إحتوت جملة �أتيلي ��ه الهولندية التي ت�صدر منذ �ستة
و�سبع�ي�ن �سن ��ة وتعنى بالف ��ن الت�شكيلي ،باب� � ًا �إ�سمه
(�أُنظ ��ر جي ��د ًا) حي ��ث تخت ��ار يف كل عدد فنان� � ًا يكتبُ
ع ��ن فنان �آخ ��ر يراه مثا ًال جلم ��ال الر�سم ،وي�شري اىل
مناط ��ق االب ��داع والت�أث�ي�ر يف فنه ،ويتح ��دث �إن كان
ق ��د �أ َّث َر عليه بطريقة ما �أو يف ف�ت�رة معينة من حياته
الفني ��ة؟ ويف الع ��دد الأخ�ي�ر م ��ن املجل ��ة �إخت ��اروين
لكتاب ��ة مق ��ال يف هذا الب ��اب �-إ�ضافة للعم ��ود الثابت
ال ��ذي �أكتب ��ه للمجلة -فل ��م �أت ��ردد حلظ ��ة يف �إختيار
الفن ��ان ال�ساح ��ر غو�ست ��اف كليم ��ت والكتاب ��ة عن ��ه.
وعن ��د الكتابة �أخذت �أت�س�أءل :كيف ميكننا النظر اىل
الر�س ��م ب�ش ��كل منا�سب؟ ومل ��اذا تكون بع� ��ض الأعمال
الفني ��ة مثار �إعجابن ��ا؟ وملاذا ي�صاحبن ��ا جمال بع�ض
اللوح ��ات مدى احلياة ،ويلت�ص ��ق بحياتنا اىل الأبد؟
�أعمال ت�سحبنا نحوها بقوة ونتفاعل معها ،بل ن�شعر
وك�أنن ��ا نعي�ش بداخله ��ا بع�ض الوقت ونقي ��م حوار ًا
جمالي� � ًا معها .وهذه الت�سا�ؤالت وغريها مل تنبثق يف
ذهن ��ي �أثناء كتابة املو�ضوع فقط ،بل هي ترتاءى يل
يف كل مرة �أ�شاهد لوحات كليمت.

ومبنا�سب ��ة احلدي ��ث ع ��ن كليم ��ت� ،أ�ستح�ض ��ر الآن
ذل ��ك الكت ��اب ال ��ذي �إ�شرتيت ��ه يف بداي ��ة درا�ستي يف
�أكادميي ��ة الفنون ،والذي حم َل لوح ��ات هذا الر�سام،
وكيف كانت الزخارف العجيبة حتيط بن�ساء غافيات
ب�ي�ن �صفحاته ،ن�س ��اء يرتاق�صن ب�سيقانه ��ن الطويلة
و�شعوره ��ن املتطاي ��رة وه ��ن يتنقلن ب�ي�ن طيات ذلك
الكت ��اب املده� ��ش البعي ��د .بعده ��ا �ص ��رتُ كلم ��ا �أرى
علي �أن �أفعل
واحدة م ��ن لوحاته �أقول لنف�سي (م ��اذا َّ
ك ��ي �أر�سم �شيئ� � ًا قريب ًا من هذا ال�سح ��ر؟) .ورغم �أين
قد بد�أتُ الر�سم بـ�إ�سل ��وب تعبريي وبعجائن �سميكة
من الألوان ،لكني كن ��تُ �أتطلع دائم ًا للوحات كليمت،
وبقي بالن�سب ��ة يل ،هو الر�سام احلقيقي الذي مي�سك
الفر�شاة ،ثم يغم�سه ��ا يف اللون ،لي�ضعها على قما�شة
الر�س ��م دون حذلق ��ات وادع ��اءات وتهومي ��ات تبعد ُه
عن ال ��روح احلقيقية للف ��ن الذي �أحب ��ه .بعد �سنوات
طويلة من الر�سم قد �أ�صب ��ح لديَّ �أ�سلوبي ال�شخ�صي
ومعاجلاتي الفردية ،لكن يبقى كليمت هو ذلك الفنان
ال ��ذي �أم�س ��ك الفانو�س و�س ��ا َر �أمامي ك ��ي ي�ضيء يل
طريق الر�سم.
متتل ��يء لوح ��ات كليم ��ت بعاطف ��ة وم�س ��رات عديدة
يخلقه ��ا الل ��ون واملعاجل ��ات ال ّأخ ��اذة والتكوين ��ات

الفري ��دة� ،إ�ضاف ��ة للمزي ��ج الن ��ادر وغ�ي�ر املتوقع من
�أ�شياء وتفا�صيل تب ��دو متباعدة كل البعد ،لكنها جتد
التناغم بني يديه ،وهكذا مزج يف لوحاته بني الرتفع
واخل�ش ��وع ،التزه ��د والفج ��ور ،الرغب ��ة والرفع ��ة،
االر�ستقراطي ��ة والبوهيمي ��ة ،ال�ش ��رق والغ ��رب،
وبطريق ��ة ت�شعرنا ب�أن ��ه يتعبد و�س ��ط اجلمال ،حيث
جواهر ال�ضوء تلتمع هنا وتتوهج هناك .انها لي�ست
لوح ��ات ،بل لقى نفي�سة وكن ��وز ت�ستقر على قما�شات
الر�سم� ،صنعتها �أ�صابع مرهفة ماهرة ،وروح زاخرة
بكل ما هو �صايف ونبيل.
كل �ش ��يء مي�سكه كليمت يغدو ح ��رز ًا جمالي ًا وقطعة
فني ��ة نفي�سة ،وكل �سط ��ح ميرر علي ��ه فر�شاته ي�صري
ج ��ز ًء من حكايات ��ه امللونة التي ت�أتي م ��ن مكان �سري
وبعي ��د وغام�ض ،هذه احلكاي ��ات التي يقدمها بتقنية
متقدم ��ة وفري ��دة و�شخ�صي ��ة ،بع ��د �أن ميت ��زج ه ��و
ذات ��ه مع الل ��ون وي�صبح ��ان �شيئ ًا واح ��د ًا يقرتب من
الت�ص ��وف �أو التحليق يف ع ��وامل خيالية فيها الكثري
من الطم�أنينة والتناغم الروحي.
يف لوحت ��ه الت ��ي ر�س ��م فيه ��ا (بورتري ��ت البارون ��ة
�إليزابيث باخوفن �إخت) التي �إخرتتها مثا ًال لأعماله،
تطالعن ��ا البارونة اجلميلة وهي تق ��ف و�سط اللوحة

وتثري �إعجاب كل من يراه ��ا ،لكن البارونة احلقيقية
بر�أي ��ي ه ��ي اللوح ��ة ذاته ��ا ،بكل ه ��ذا اجلم ��ال وهذا
الت�أثري املده�ش لل�سط ��ح الت�صويري .ومن امل�ؤكد ان
�سع ��ادة ه ��ذه املر�أة كان ��ت كبرية وهي تق ��ف منوذج ًا
للفنان ،وقد ربحتْ كثري ًا بعد �أن �أدخلها تاريخ اجلمال
والر�سم ،لكن مع ذلك �أعتقد ب�أين كفنان ومتذوق كنتُ
الراب ��ح الأك�ب�ر ،لأنن ��ي ول�سنوات طويل ��ة ا�ستمتعت
كثري ًا ،بل كثري جد ًا بهذه الأيقونة اخلالدة.
والآن ،م ��ا ال ��ذي يعط ��ي له ��ذه اللوحة مكان ��ة خا�صة
عندي؟ بالت�أكيد لي�س جمال املر�أة فح�سب ،بل الر�ؤية
الت ��ي يتمتع بها الفنان وجمال �أ�سلوب الر�سم ،وكيف
ينظر �إىل ال�شكل والتكوين ويجد احللول الت�شكيلية
لأف ��كاره اخلا�ص ��ة .وح�ي�ن نتمع ��ن باللوح ��ة جي ��د ًا،
�سرنى كيف عك�س كليمت الأدوار املنطقية يف توزيع
مفردات الر�سم ،بعد �أن و�ض َع كل الألوان والتفا�صيل
والزخ ��ارف وت�أث�ي�رات الر�سم على الزج ��اج املع�شق
بالر�صا� ��ص وحت ��ى الأ�ش ��كال الياباني ��ة… و�ضعها
كله ��ا يف اخللفي ��ة وعل ��ى الأر�ضية فقط ،بينم ��ا ر�س َم
�شكل املر�أة كام ًال بالل ��ون الأبي�ض تقريب ًا ،حيث تقف
هادئ ��ة يلفه ��ا ف�ستانه ��ا املو�ش ��ح بتفا�صي ��ل الدانتي ��ل
الأنيقة واحل�سي ��ة وال�شفافة .تعلمت من هذه اللوحة

كي ��ف �أن ل ��كل ج ��زء وكل تف�صي ��ل مكانت ��ه و�أهميت ��ه
اخلا�صة ،حيث ت�صب ��ح اللوحة يف نهاية املطاف مثل
�سج ��ادة فار�سية فاخرة .والأمر املثري لالهتمام � ً
أي�ضا
ه ��و �أنن ��ا �إذا ق�سمنا ه ��ذه اللوحة طولي� � ًا �إىل ق�سمني
مت�ساوي�ي�ن ،ف�س�ن�رى كيف �أن اجل ��زء الأي�سر مطاب ًقا
متا ًم ��ا للج ��زء الأمين ،حي ��ث تتكرر نف� ��س التفا�صيل
واملف ��ردات تقري ًب ��ا .وبه ��ذه الطريقة يك ��ون التوازن
مثالي� � ًا ومريحً ا للعني ،وهنا ميكنن ��ي بو�ضوح ر�ؤية
ت�أث ��ره بالأرابي�سك والزخرفة ال�شرقية .وهذا ي�ضيف
متع ��ة كب�ي�رة يف نف�س ��ي ،لأن ��ه يعي ��دين اىل �أ�صويل
العربي ��ة وال�شرقي ��ة� .ساف ��رتُ �شرق ًا وغرب� � ًا مل�شاهدة
�أعم ��ال كليم ��ت واملعار�ض الت ��ي تقيمه ��ا املتاحف له،
و�سيبقى حا�ضر ًا يف حياتي وذائقتي الفنية واحيان ًا
حت ��ى يف التفا�صيل ال�صغ�ي�رة ،كما يف املكتبة العامة
ملدينة دراخنت التي �أعي�ش فيها والتي حني ندخلها �أنا
وزوجتي ،ت�شري هي اىل رفوف الكتب الفنية املمتلئة
قائل ��ة (�أنظر ،حت ��ى هنا كتابك يح ��اذي كتاب كليمت)
و�أن ��ا اجيبها بخج ��ل (�شك ��ر ًا للمالحظ ��ة ياعزيزتي،
لك ��ن ال تن�س ��ي �أن ترتيب الكتب هن ��ا ح�سب احلروف
الأبجدي ��ة ،وكتابي يج ��اور كتابه فقط ك � َ
�ون ا�سمينا
يبد�آن بحرف الكاف).

�سرية حياة تنب�ض بالأ�سئلة

�إطاللة على كتاب " رفعة الجادرجي " للكاتبة بلقي�س �شرارة
في�صل لعيبي �صاحي

�سمعت �إ�سمه من والدها خالل جل�سة
على المائدة  ،ولكنها لم تعلم ب�أنه
�سيكون زوجها وحبيبها ورفيقها حتى
�آخرلحظة من حياته  .كان الوالد
غا�ضب ًا من ت�صرفات النظام الملكي
ورئي�س وزرائه المخ�ضرم نوري
�سعيد والإجراءات التي �إتخذها بحق
الوطنيين والديمقراطيين وحتى
الم�ستقلين الوطنيين  .فجاء �إ�سمه
مع �أ�سم والده كامل الجادرجي عر�ض ًا
�إثناء الحديث  ،هكذا �سمعت بلقي�س
ب�إ�سمه اول مرة كما تقول في كتابها
ال�ش ِّيق وب�إ�سلوبها الر�شيق والمليء
بالمعارف والمعلومات والتوثيق
الأمين لما جرى لأحد �أبرز الوجوه
المتنورة والطليعية في المجتمع
العراقي خالل الن�صف الثاني من
القرن الع�شرين والربع الأول من
القرن الحالي .وهذه االمور قد
الن�ستطيع ك�شف عالقاتها ببع�ضها
من �أول وهلة  ،لكننا �سندرك بعد
فترة من الزمن الترتيب الدقيق
الذي جرت به وكانها عملية حتمية،
لها عالقة بالنظام الكوني ال�شامل
�أوبتجاذب النفو�س دون وعي منها
 .فما عالقة هذا الحديث العابر
للوالد بما جرى بعد ذلك و الذي �صار
حقيقة و�أي حقيقة؟

تقول رفيقة درب حياة املعمار املميّز الراحل رفعة
اجلادرجي وزوجته الكاتبة بلقي�س �شرارة  ،ع ُِر َف
رفع ��ة منذ �صغره بالإ�ستقاللية يف �إتخاذ القرارات
اخلا�صة ب ��ه وال ي�سمح لأحد بالتدخل يف �ش�ؤونه،
وكان وال ��ده يق ��در في ��ه ه ��ذه اخل�صل ��ة وي�شجعه
عليه ��ا وكان �سلوكه م ��ع اوالده الآخرين مت�شابها،
فالأ�ست ��اذ كام ��ل اجلادرج ��ي ال ��ذي يعت�ب�ر عمي ��د
ورائ ��د اللربالية العراقية املتن ��ورة والدميقراطية
� ،صاح ��ب �أف ��ق رحب وكثري الإط�ل�اع على جتارب
ال�شع ��وب و�صاحب نظرة تقدمي ��ة حلركة التاريخ
وه ��و حم ��ام مرم ��وق كذل ��ك ل ��ه مواق ��ف وطني ��ة
م�شه ��ودة ،ع ��اين ب�سببها م ��ن العن ��ت وال�سجون ،
ا�ص ��در �صحيفة �صدى الأه ��ايل يف الأربعينات و
لكنها �أغلقت من قبل ال�سلطة امللكية و بعد ت�أ�سي�س
احلزب الوطني الدميقراطي الذي تر�أ�سه مع نخبة
من متنوري بغداد وغريها م ��ن املناطق العراقية،
�أعي ��د ت ف�صدرت ب�إ�سم الأه ��ايل فقط والتي �صمم
�شعاره ��ا الفن ��ان اخلالد جواد �سلي ��م على �شكل يد
مت�س ��ك ب�شعل ��ة احلري ��ة  ،لك ��ن– ال�شع ��ار  -يرمز
اىل العام ��ل والف�ل�اح واملنج ��ل واملطرقة واحلرية
وحمام ��ة ال�سالم بتخطيط واح ��د متوا�صل .كان
ال�شع ��ار يب ��دو كيد ترفع امل�شع ��ل – م�شعل احلرية
– لكن املدقق له �سيجد املطرقة تتكون من الأ�صبع
ال�صغ�ي�ر وقاع ��دة امل�شع ��ل ال�سفل ��ى واملنج ��ل م ��ع
القاع ��دة وجناح احلمامة  ،التي �إمتزجت مع لهيب
ال�شعلة وكانت ال�شعلة رمز احلرية واحلمامة رمز
ال�س�ل�ام .كان وال ��د الكاتب ��ة بلقي�س �أديب� � ًا مرموق ًا
ومتن ��ور ًا ،هوالأ�ستاذ حممد �ش ��رارة �أ�ستاذ الأدب
واللغ ��ة العربية يف معهد املعلمني و�صاحب ديوان
ثق ��ايف يف بيت ��ه ،يجتم ��ع في ��ه نخبة م ��ن املبدعني
العراقي�ي�ن كل خمي� ��س للتداول يف �ش� ��ؤون الأدب

وال�شع ��ر والأفكار احلديثة ح ��ول �ضرورة تطوير
ال�شع ��ر العرب ��ي وتخلي�ص ��ه م ��ن قف� ��ص ال ��وزن
والقافية اللتان اثقلتا كاهله .وكان ال�سياب ونازك
املالئك ��ة ومليعة عبا�س عمارة وغريهم من الوجوه
الب ��ارزة والدائم ��ة احل�ض ��ور .وق ��د �شج ��ع بنات ��ه
الث�ل�اث  :م ��رمي وبلقي� ��س وحي ��اة  ،عل ��ى ح�ضور
مث ��ل هذه احللقات الأدبي ��ة وح�ضهن على املطالعة
والدر� ��س والتح�صيل العلمي ال�ض ��روري ،فجبلن
على املع ��ارف والآداب والثقافة ولعنب دور ًا مميز ًا
يف احلياة الثقافية العراقية .
تذكر الكاتبة حول لقائه ��ا الأول برفعة� ،أنه عندما
ع ��اد اىل بغداد� ،س�أل د� .سم�ي�رة بابان عن الفتيات
التقدمي ��ات او املتنورات اللواتي تعرفهن  ،فذكرت
�إ�سمه ��ا م ��ن ب�ي�ن الأ�سم ��اء  ،وم ��ن جمي ��ل ال�صدف
كذل ��ك� ،أن �صدي ��ق رفع ��ة حمي ��د عبا� ��س العزاوي،
وال ��ذي ت ��زوج بع ��د ذاك الفنان ��ة الكب�ي�رة وداد
الأورفل ��ي ،كان قد قرر ان تك ��ون بلقي�س من ح�صة
رفعة،عن ��د عودته م ��ن الدرا�س ��ة و�إدع ��ى لزمالئه
الذي ��ن كان ��وا م ��ن املعجب�ي�ن ببلقي� ��س وجماله ��ا
ويرغب ��ون يف التقرب �إليها �أو خط ��ب ودها  ،ب�أنه
�إبن خالته ��ا وهي خمطوبة وعليه ��م الإبتعاد عنها
 ،كل ه ��ذا بعيد ًا عن علم بلقي� ��س ورفعة ،لكن القدر
او اجلاذبي ��ة اخلفي ��ة كان ��ت تلعب لعبته ��ا ،قبل ان
يتعرف ��ا على بع� ��ض  ،فت ��م اللقاء يف بي ��ت �سمرية
باب ��ان بعد ان طلبت منها �صديقتها �سمرية ان تراه
وتتخ ��ذ املوق ��ف املنا�سب �أو تقرر بع ��د ذلك  ،وكان
رفعة ق ��د �سُ ِح َر ب�إ�سم بلقي�س  ،كما تذكر يف الكتاب
 ،وق ��د �أعجبا ببع�ض و�إن�سجما من ��ذ البداية  ،وقد
�سالتهم ��ا يف ح ��وار م�سج ��ل حتتفظ ب ��ه الأ�ستاذة
بلقي�س ح ��ول كيفية التجاذب ال ��ذي ح�صل بينهما
فقال ��ت بلقي�س  " :ان ��ه يختلف عن بقية الأ�شخا�ص
الذي ��ن اعرفهم وميلك ثقافة وا�سع ��ة ومتح�ضر " ،
ام ��ا الراح ��ل املعمار الأ�ستاذ رفعة فق ��د اجابني " :
ب�أنه ��ا تع ��رف يف املو�سيقى ومتلك ثقاف ��ة منا�سبة
وذكي ��ة يف الدرا�س ��ة وتتكلم لغ ��ة اجنبية وجميلة
وه ��ذا يكف ��ي "  .و الكاتب ��ة حتكي يف الكت ��اب نتف ًا
عن اجل ��و العائل ��ي لرفع ��ة يف بيت الأ�ست ��اذ كامل
اجلادرج ��ي الأب �،إذ ت�ش�ي�ر اىل ان ج ��دة رفعة ( ام
كام ��ل اجلادرجي ) وعمته ( اخت كامل اجلادرجي
) كانتا ال يحبان زوجة كامل اجلادرجي ( �أم رفعة
) و كان ��ت عالقاتهم ��ا �شبه مقطوع ��ة متاما ،بعدما
حدث ��ت عدة م�شاكل بهذا ال�ص ��دد و تقول كان والد
رفعة  ،كامل اجلادرجي  ،ميار�س عادة ال�صمت يف
مث ��ل هذه احلال ��ة واليتدخل يف ه ��ذا االمر .مع ان
الظل ��م كان يقع على زوجته ام رفعة  .وانا �أرى ان
هذا املوقف غ�ي�ر مفهوم من جانبي  ،خا�صة عندما
ن ��راه كيف يوجه اوالده ويعلمه ��م وين�صحهم� ،أي
ان ��ه مل يتحدث مع ام ��ه وال اخته ح ��ول ما يقومان
ب ��ه من �سل ��وك ال يليق بهم ��ا ومل يقف م ��ع زوجته
يف مث ��ل هذا اجلو الذي وت ��ر العواطف والنفو�س
ب�سب ��ب تعايل �أخت ��ه وامه و�إعتبارعائل ��ة ام رفعة
اقل منزلة �إجتماعي ًا م ��ن عائلة اجلادرجي .وحتى
رفع ��ة رغم ذك ��ره ملثل هذه الأو�ض ��اع يف كتابه عن
وال ��ده ( �ص ��ورة �أب ) � ،إال ان ��ه مل يذك ��ر ت�أثري هذا
علي ��ه �شخ�صي� � ًا ،فاجلف ��وة التي بني جدت ��ه وعمته
جت ��اه امه حتم ًا ق ��د خلقت لديه نوع م ��ن الت�سا�ؤل
والغراب ��ة� ،إ�ضاف ��ة اىل ان والده وعم ��ه ال يلتقيان
وعالقتهم ��ا مقطوع ��ة �أي�ض ًا!! واظ ��ن ان هذا الأمر
قد اث ��ر عليه وجعله منذ البداي ��ة يعتمد على نف�سه
ويتخذ نوع ًا من املوق ��ف جتاه بع�ض الأمور ،رغم
ان ��ه مل ي�صرح لنا ب ��ه يف كتاباته املختلفة �إال ملام ًا .
كان البي ��ت الذي عا�ش فيه رفع ��ة ي�سري وفق نظام
ثاب ��ت وال ي�سم ��ح لأح ��د بتغي�ي�ره او خرق ��ه .مثل
تن ��اول الطعام واوقات ��ه  ،وقد اخذ رفع ��ة عن �أبيه
العدي ��د م ��ن الع ��ادات احلمي ��دة مثل ح ��ب املعرفة
والبحث والتق�صي وعدم ت�ضييع الوقت بالرتهات
وغريه ��ا .يف طفولته وهو مل يبل ��غ بعد العا�شرة
م ��ن العمر ،جاءته �آلة ت�صوير كهدية من والده كان
له ��ا الأث ��ر الكبري يف جع ��ل الإبن يهت ��م بالت�صوير
وتوثيق احلياة الإجتماعية العراقية ب�صور مهمة
– طب ��ع بع�ضها بكتاب و�صدر عن دار املدى قبل

�سنوات قليل ��ة .كانت الكامرة عدته يف �سرب �أغوار
ما يحي ��ط به  ،وت�ؤكد امل�ؤلف ��ة ان رفعة كان ي�سخر
من ��ذ طفولت ��ه باخلراف ��ات الت ��ي يردده ��ا ال�صغار
والكبارمع� � ًا كاملخلوق ��ات اخلرافي ��ة مثل الطنطل
الذي كان يخ�شاه النا�س يف تلك الأيام ويح�سبون
له �ألف ح�ساب .وتقول ان رفعة بد�أ يقوم بالأعمال
الت ��ي تخ�صة بنف�س ��ه ،فلم يكن وال ��ده يتدخل فيها
حتى لو كانت حتتاج اىل مثل هذا التدخل �أحيان ًا،
فه ��و مل يرافق ��ه �س ��وى م ��رة واح ��دة عندم ��ا ذهب
للت�سجي ��ل يف املدر�س ��ة الإبتدائي ��ة وتركه بعد ذلك
يدبر �أموره بنف�سه ،فهذه الثقة والإ�ستعداد الذاتي
له ��ا ت�ؤ�شر بو�ضوح اىل ن ��وع ال�شخ�صية التي كان
يتمت ��ع بها الراح ��ل الأ�ستاذ رفع ��ة اجلادرجي منذ
�صغ ��ره .الكتاب ملي ��ئ باملواقف والأح ��داث التي
واجهها �صاحب ال�سرية وتعامل معها بعقل هاديء
ور�صني ومن موقف عق�ل�اين يتميز بالإتزان  ،فلم
يخ ��رج ع ��ن طوره حت ��ى يف �أ�ش ��د ح ��االت ال�ضيق
والتع ��ب وحت ��ى يف �إعتقال ��ه يف �سبعين ��ات القرن
املا�ض ��ي م ��ن قب ��ل النظ ��ام الدكتات ��وري ال�سابق،
ال ��ذي دام �سن ��ة وثماني ��ة ا�شهر مل يف ��وت الفر�صة
ب ��ل �إ�ستغلها �أف�ضل �إ�ستغالل ،فل ��م يتذمر او ي�شكو
بل كتب خالله ��ا كتابني وم�سودة كت ��اب ثالث على
و�ش ��ك الإنتهاء .و واجه امل�شكل ��ة بطريقة �إيجابية
و�ش ��رع من ��ذ البداية على تنفيذ خطت ��ه يف القراءة
والكتاب ��ة  ،فق ��ر�أ اك�ث�ر م ��ن  150كتاب� � ًا وبحث� � ًا
وم�ص ��در ًا وخ ��رج بكتابني جاهزي ��ن للطبع .قليل
ه ��م م ��ن يت�صرف يف مث ��ل هذه الظ ��روف ال�صعبة
كما ت�صرف الأ�ستاذ رفع ��ة  ،ف�شخ�صيته� ،شخ�صية
�إ�ستثنائي ��ة وفري ��دة  ،يف حما�سب ��ة ال ��ذات وفه ��م
الظ ��روف والتعامل معه ��ا بروح �إيجابي ��ة ال مثيل
له ��ا يف جمتمعاتن ��ا الإتكالي ��ة واخلامل ��ة والت ��ي
تنتظر املُ َخ ِّل�ص كي ينقذها مما هي فيه .يف الكتاب
حمط ��ات عديدة لي� ��س يف نيتي تعداده ��ا ،لأن ذلك
يف�سد متع ��ة قراءته ومتابعة ف�صول ��ه املثرية ،فانا
ال �أكتب هذه امل ��ادة ل�شرح حمتوياته ،ولكني �أدعو

املهتمني بقراءة الكت ��اب ،و�إمنا اكتبها فقط كتحية
للم�ؤلف ��ة التي رافقت املعم ��ار الكبري حلظة بلحظة
وكانت منذ البداي ��ة �ساعده الأمين يف كل ما �صدر
له من م�ؤلف ��ات وبحوث ون�شاطات �إبداعية .ف�أكرث
م ��ن  65عاما من الرفقة والإلفة واملحبة والتعاون
والإن�سج ��ام � ،أعطته جم ��ا ًال رحب� � ًا للتفكري بدون
منغ�ص ��ات زوجي ��ة يحياها العديد م ��ن املتزوجني
ع ��اد ًة  ،كان ��ت الأ�ستاذة بلقي�س هي ال ��روح امللهمة
ل ��ه وكان ه ��و ال ��روح امللهم ��ة له ��ا ،فه ��ي تذكر يف
احاديثه ��ا مع الآخرين كيف انها تعلمت منه الكثري
مم ��ا كانت جتهله قبل التع ��رف عليه ،فبعد �إطالعها
عل ��ى ع ��امل الأدب وال�شع ��ر واللغ ��ة يف دار �أبيه ��ا ،
كان رفعة ق ��د ادخلها عامل الف ��ن والفنانني الغريب
عليه ��ا �إذ كان ��وا يجتمع ��ون يف بيتهم ��ا دائم� � ًا ،
وتبد�أ النقا�شات احلارة واجل ��دل امل�ستمر واحلاد
احيان ًا م ��ن اجل خلق حركة فني ��ة عراقية لها �صلة
بامل ��كان ومت�صلة بالعامل احلديث .كان فائق ح�سن
وجواد �سليم وحممود �صربي وغريهم يتباحثون
ح ��ول الطريقة املثل ��ى ،التي على الفن ��ان ان ي�سري
عليه ��ا خللق مدر�سة �أو �إجت ��اه مميز للفن العراقي
املعا�ص ��ر .وتذك ��ر امل�ؤلف ��ة ان �صراع ��ات الفنان�ي�ن
ت�صل �أحيان ��ا اىل الإحتدام والع�صبية  ،ت�ؤدي اىل
حتطي ��م الأواين واحلاجات القريب ��ة منهم ورمبا
الزع ��ل  ،في�ت�رك مث ًال فائق ح�س ��ن النقا�ش لينزوي
بعيد عل ��ى �سلم الدار تارك ًا الآخرين يف نقا�شات ال
تنته ��ي او يخرج �آخر دون ان يق ��ول مع ال�سالمة،
لكنه ��م يع ��اودون ال�سهر بعد �أي ��ام وي�ستمر اجلدل
والنقا�ش م ��رة �أخرى .وقد كنت امتنى ان ت�سهب
الأ�ست ��اذة بلقي� ��س يف احلديث عن تل ��ك اللحظات
الن ��ادرة والتي ل ��ن تتك ��رر ،لت�سلط ال�ض ��وء عليها
اك�ث�ر ،خا�ص ��ة وهي جتل� ��س معه ��م وت�ساهم رمبا
يف الأحادي ��ث والنقا�ش ��ات ،لأن تل ��ك الف�ت�رة وي ��ا
للأ�س ��ف مل يجر توثيقها كم ��ا ينبغي وال منلك عنها
م ��ا ي�شف ��ي الغلي ��ل .ومم ��ا تذك ��ره يف الكتاب،هي
اللوح ��ة احلديثة الأوىل يف الفن العراقي احلديث

وه ��ي لوحة الفالحة التي ر�سمه ��ا فائق وت�ؤكد ان
البقية مب ��ا فيهم جواد بد�أوا يف انتاج �أعمال فنية
تنحو نحوها .وهذا �شيء مهم جد ًا ،لأننا نعتقد ان
ج ��واد هو �صاحب ه ��ذه النقلة ولي� ��س فائق ،ومن
يدر�س �أعمال الفنانني يف تلك الفرتة �سيجد �أعمال
فائ ��ق وجواد �شدي ��دة القرب من بع�ضه ��ا وحديثة
الإ�سل ��وب وعراقية الروح واحل�س مع� � ًا .فقد كانا
�صنوي ��ن ال يفرتق ��ان وكالهم ��ا يدف ��ع بالآخر نحو
التجدي ��د والتط ��ور والبحث الأ�صي ��ل يف اللوحة
العراقية اللحديثة.
ويف الكت ��اب جن ��د هم ��وم الأ�ست ��اذ رفع ��ة الفني ��ة
تراف ��ق هموم ��ه الإجتماعية ،فه ��و والفنان الراحل
حمم ��ود �ص�ب�ري يلتقي ��ان ب�أهمي ��ة دور الف ��ن يف
املجتم ��ع و�ض ��رورة ان يعك�س الفن ��ان تلك الهموم
وامل�ش ��اكل يف �أعماله كم ��ا انهما قد �أث ��را من خالل
ه ��ذه الر�ؤي ��ة على م�س ��ار احلركة الفني ��ة العراقية
بو�ض ��وح ف�إنح ��از الفنان العراقي من ��ذ ذلك الوقت
اىل جمتمع ��ه واخ ��ذ يعك� ��س يف الأعم ��ال الت ��ي
قدمها هم ��وم النا�س ،فنج ��د املتعبني وامل�سحوقني
وال�سجناء وال�شهداء والعمال العاطلني عن العمل
والك�سبة وحتى بيوت الدعارة قد �شغلت الأعمال،
عك�س الف�ت�رة التي �سبقتها ،عندم ��ا كان هم الفنان
وقته ��ا هوان يق ��دم لوحة جميل ��ة ومقبولة وميكن
تعليقها على اجل ��دران دون ان حتمل �أي م�ضمون
�إجتماعي او فك ��ري وحتى �سيا�سي ،كما جتلى يف
اعمال الفن ��ان حممود �صربي وكذل ��ك جواد �سليم
ب�شكل خا�ص.
�أم ��ا ماعان ��اه الأ�ست ��اذ رفع ��ة يف بحثه ع ��ن عمارة
تنا�سب البيئ ��ة العراقية واملناخ فيها .وكيف كانت
نظرته اجلدلي ��ة يف العمارة دليل ��ه الهادي يف هذا
امل�ش ��وار ،وكيف جن ��ح يف �صياغة مفاهيم وحلول
عملي ��ة له ��ذه الإ�شكالي ��ات ودعمها ب�أعم ��ال ال تزال
�شاخ�ص ��ة يف بغداد وغريها من املدن التي و�صلت
�إليه ��ا �إجنازات ��ه .مثل القو� ��س والناف ��ذة واملجال
العازل حل ��راة ال�شم�س يف بالد مث ��ل العراق التي
ت�ص ��ل درجة احل ��رارة فيه اىل  50درج ��ة مئوية ،
فخفف ��ت �أبنيت ��ه الت ��ي �صممها من درج ��ة احلرارة
الواقع ��ة على البن ��اء ،لكنها مل تقل ��ل درجة ال�ضوء
املطل ��وب وال�ض ��روري يف نف� ��س الوق ��ت فا�صبح
لل�شب ��اك ظ ��ل يبع ��د ح ��رارة ال�شم� ��س ع ��ن الغرفة
ويك�س ��ر درج ��ة دخوله ��ا �إليها لكن ��ه ال يقل ��ل �أي�ض ًا
م ��ن و�ص ��ول ال�ض ��وء اىل الداخل كما عال ��ج املادة
املطلوب ��ة فاك�ث�ر م ��ن �إ�ستخ ��دام الطاب ��وق املحلي
وخل ��ق جماليات غري معهودة يف ترتيبه وتوزيعه
ب ��دل الكونكريت ال ��ذي اخذ يغزو العم ��ارة والذي
هيمن على فكر املعماريني الأخرين .و خالف �أي�ض ًا
املعماري�ي�ن العراقي�ي�ن فيما تع ��ودوه يف العمارة،
التي كان ��ت ترى يف النماذج الغربي ��ة على جمالها
ح�ل ً�ا منا�سب ًا للعمارة العراقية � ،إذ �أكد على املحلية
الع�صري ��ة و�ض ��رورة ان تكون العم ��ارة لها عالقة
باملكان الذي تبنى عليه وحاجات املجتمع العراقي
�أو بالأح ��رى الإن�س ��ان العراق ��ي وطريق ��ة عي�شة ،
ولي�س ن�س ��خ جتارب االخري ��ن وزرعها يف بيئات
غ�ي�ر منا�سبة له ��ا  ،فهناك امثلة عدي ��دة يف الكتاب
عل ��ى تلك املحاوالت �أتركها لقاريء الكتاب ليتمتع
بها ويتع ��رف على اجلهد الذي بذل ��ه الأ�ستاذ رفعة
يف �سبيل ذلك.
كان ال�ص ��راع يف خم�سينات القرن املا�ضي مرتبطاً
�أي�ض� � ًا يف اخلط ��ط التي ب ��د�أت تظه ��ر للعيانن من
خ�ل�ال جمل�س الأعمار العراقي الذي ر�سم برناجم ًا
غني� � ًا وحديث ًا ملا يج ��ب �أن يكون علي ��ه العراق يف
ال�سن ��وات الالحقة ،فجن ��دت كل الطاقات العراقية
يف �سب ��اق حمم ��وم لتق ��دمي �أف�ض ��ل م ��ا لديه ��ا من
�إبداع ��ات لهذه الغاي ��ة النبيلة  .فالع ��راق وقتها قد
تخط ��ى م�شاكل وعواقب احل ��رب الكونية وح�صل
عل ��ى ن�سب ��ة اعلى م ��ن عائ ��دات النف ��ط �إ�ضافة اىل
�إنفت ��اح غ�ي�ر م�سب ��وق عل ��ى الكف ��اءات واخلربات
الأجنبية يف معظم املجاالت وح�ضرت �شخ�صيات
عاملي ��ة يف جم ��ال العم ��ارة للم�ساهم ��ة يف البن ��اء
ومت ت�أ�سي� ��س معام ��ل جدي ��دة ودخل ��ت املكننة يف
الزراع ��ة وتو�سع بن ��اء املدار�س وك�ث�رت الكليات

واملعاه ��د الإخت�صا�صي ��ة و�إنت�ش ��رت امل�ست�شفيات
وامل�ستو�صف ��ات وو�صل ��ت للق ��رى والأرياف،لكن
القم ��ع ال�سيا�س ��ي مل يتوق ��ف ومل تت�س ��ع رقع ��ة
الدميقراطي ��ة وبقيت كما كان ��ت عليه �أثناء احلرب
وظل العراق يعي�ش حت ��ت الأحكام العرفية تقريب ًا
حت ��ى قي ��ام ث ��ورة  14مت ��وز ع ��ام  1958وقيام
اجلمهورية ب�سقوط امللكية .
ويف الكت ��اب ،جن ��د �إهتمام املعم ��ار رفعة باملكننة
والآلة ودورهما يف العمارة املعا�صرة وهي ق�ضية
جذري ��ة يف جمال البن ��اء الوا�س ��ع والعمومي� ،أي
ان املكنن ��ة ق ��د عزلت املعم ��ار التقليدي ع ��ن دوره
املعت ��اد ،فل ��م يع ��د املعم ��ار يف حاج ��ة اىل م ��كان
العم ��ل وم�شاهدة عملي ��ة الت�شيي ��د وامل�ساهمة فيه
و�إمن ��ا �إقت�صر دوره على ر�س ��م اخلريطة وحتديد
امل ��واد وال�شكل العام للبن ��اء ،بينما يقوم الآخرون
بتنفي ��ذ ما �سطرته يداه� .أي ان هناك �إخت�صا�صات
جديدة ظه ��رت واخذت بع�ض مهام املعمار وعزلته
عن الطريق ��ة القدمية يف التعامل م ��ع البناء .على
�سبي ��ل املث ��ال كان النج ��ار عندم ��ا يقط ��ع اخل�شبة
بي ��ده فه ��و يعطيها �شيء م ��ن روحه ،لك ��ن املن�شار
الكهربائ ��ي �أ�ضب ��ح يق ��وم بهذه املهم ��ة دون حاجة
جله ��د النجار ومل�سته اخلا�صة ومل يعد دوره اكرث
من دفع اخل�شبة للمن�شار ليقوم بتقطيعها مبفرده
وبدق ��ة اك�ث�ر م ��ن ي ��د النج ��ار بال ��ذات  .ف�إنف�صال
عمل املعماري عن مهنت ��ه الأ�صلية كب ّناء و�أ�سطى،
�أ�ضح ��ت حقيق ��ة واقع ��ة ال م ��راء فيه ��ا وال ج ��دال
و�صارت من مقت�ضي ��ات الع�صر و�ضرورات البناء
الع�صري احلديث وقد �سار الأ�ستاذ رفعة على هذا
املن ��وال يف ن�شاطه املعماري وخل ��ق مكتب ًا عراقي ًا
للهند�سة �أ�صبح قدو ًة للعديد من املكاتب الهند�سية
يف العامل العربي وح�صل على �شهرة وا�سعة.
تتميز �شخ�صية الأ�ستاذ رفعة كما تكتب رفيقة دربه
بلقي�س �شرارة ،ب�سعة املعارف وتنوعها وتتبعه ملا
ه ��و جديد يف جمال الفكر واملعرفة والفنون .وقد
قدم للمكتبة العراقية والعربية وحتى للمجتمعات
الأجنبي ��ة فيما ل ��و ترجمت م�ؤلفات ��ه اىل لغات تلك
املجتمع ��ات � ،أف ��كار ًا مهم ��ة و�أ�صيل ��ة  ،تبح ��ث يف
الفنون والفل�سفة اجلمالية والإبداع  .وت�ستخل�ص
الكثري م ��ن القيم التي نحن يف ام� ��س احلاجة لها،
واظ ��ن ان كت ��ب الأ�ستاذ رفعة مهم ��ة لطالب معاهد
الفن ��ون اجلميل ��ة عندن ��ا ولدار�س ��ي الهند�س ��ة
املعماري ��ة �أ�ضاف ��ة اىل تاري ��خ الفن وعل ��م اجلمال
والفل�سف ��ة ومن حقه علين ��ا ان تكون �ضمن مناهج
التدري�س يف املعاهد واملدار�س الفنية .
لي� ��س �سه ًال الكتاب ��ة عن �شخ�ص قري ��ب اىل نف�سك
وحمب وعا�شرته اك�ث�ر  65عام �أو �إيفائه حقه يف
كتاب واحد ،فاللحظات التي ع�شتها معه واملواقف
واملنعطف ��ات الت ��ي مررت به ��ا وان ��ت اىل جانبه ،
الميك ��ن و�صفه ��ا بكلم ��ات او عب ��ارات مهم ��ا بلغت
درج ��ة بالغتك وتبحرك يف اللغة  ،هناك احا�سي�س
ال ميك ��ن التعب�ي�ر عنها و�إمن ��ا حت�سه ��ا داخلك وال
ميكن ��ك البوح به ��ا �أي�ض ًا لأنها مل ��كك وحدك  ،كيف
ميكن ��ك �أن ت�شرح الفرحة او الغ�ص ��ة وال�سعادة �أو
احل ��زن  ،مل�سة اليد والكف والعناق وقبلة ال�شفتني
وامل�س ��ح على اخل ��د �أوهم� ��س الكلم ��ات والأنفا�س
امللتهبة والأح�ضان واجللو�س مع ًا وانتما تراقبان
مغي ��ب ال�شم� ��س يف يوم ملي ��ئ بالعم ��ل والن�شاط
والف ��رح؟ فالرفقة يف دروب احلي ��اة وال�سري معها
يف �أعم ��اق نف� ��س ال ميك ��ن �سربه ��ا او الو�ص ��ول
له ��ا  ،لأنه ��ا بب�ساط ��ة ال تخ� ��ص غ�ي�رك .وب�سب ��ب
خ�صو�صيتها ه ��ذه ي�صعب احلديث عنها او البوح
بها حت ��ى من قبل �أ�شع ��ر ال�شع ��راء و�أعظم الكتاب
وابلغ البلغاء.
الكتاب �صورة �صادقة للوف ��اء والعرفان وامل�شاعر
الت ��ي ال ميك ��ن الكتاب ��ة عنه ��ا ب ��كل �أبعاده ��ا وهو
�سرد بالتفا�صي ��ل ال�ضرورية ل�سرية رائد من رواد
التنوير والتحديث والإبداع.
ال�سفر الذي
�شكر ًا �سيدتي بلقي�س �شرارة على هذا ِ
ك�ش ��ف لن ��ا جوانب م ��ن حياتكم ��ا وحي ��اة جمتمع
كامل ،كان مقب ًال على احلياة بنهم ،وهو يلعق االن
جراحاته ب�أمل وح�سرة.
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اقــــرأ
جيني املجنونة

�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى ،ترجم ��ة عربية لرواي ��ة "جيني
املجنون ��ة" لإيني�س كانياتي ،احلائزة على جائز "يل دو
ماغو" .و�أجنز الرتجم ��ة نبيل الدب�س .وجاء يف تقدمي
الرواي ��ة" :كان ��ت تق�ص ��د امل ��زارع ت�ساع ��د يف �أعمالها.
يف اخلري ��ف ،كانت تعم ��ل يف حتطيب عي ��دان ال�شجر
و�أخ�شابه ��ا ،حتزمه ��ا يف ربط ��ات .يف عطلة اخلمي�س،
كنت �أرافقها� .ألتقط الأغ�ص ��ان ال�صغرية ،و�أ�ضعها يف
الكومة .كنا وحيدتني .عن ��د الظهرية ،كانت توقد نارا
�صغ�ي�رة .كث�ي�را ما �أ�سرتج ��ع ذكرى خري ��ف الغابات،
الن ��ار ،ال�ب�رد ،ذكراه ��ا و�أن ��ا برفقته ��ا يف الغاب ��ات
الباردة".

بعد توقف ب�سبب كورونا �" ..أنا عراقي �أنا �أقر�أ" يعود بـ� 30ألف كتاب
بغداد /نب�أ م�شرق
�أقيمت على حدائق �شارع �أبو نوا�س
و�سط بغداد وعلى �ضفاف نهر دجلة
فعالية ثقافية �سنوية تعنى بالكتاب،
تعرف بـ(�أنا عراقي �أنا �أقر�أ) ،هدفها
�إ�شاع ��ة ثقاف ��ة الق ��راءة يف املجتمع
العراقي.
وا�ستم ��رت الفعالي ��ة الت ��ي يحر�ص
املنظمون عل ��ى �إقامته ��ا بالقرب من
متثال �شهرزاد و�شهريار ،ليوم كامل
تخللها توزيع لآالف الكتب من دون
مقاب ��ل ،وب ��د�أت مبقاط ��ع مو�سيقية
وانا�شيد فولكلورية.
ح

ول العا

لم

ويق ��ول عام ��ر م�ؤي ��د� ،أح ��د منظمي
املهرج ��ان ،يف حدي ��ث �إىل (املدى)،
�إن "ع ��دد الكت ��ب الت ��ي وزع ��ت يف
املهرج ��ان ه ��و � 30أل ��ف كت ��اب،

وجميعها جمانية من دون مقابل".
و�أ�ضاف م�ؤيد� ،أن "املهرجان �أحتفى
بالعدي ��د م ��ن ال�شخ�صي ��ات الأدبية،
وا�ستذك ��ر ال�شاعر الراح ��ل �إبراهيم

املجتم ��ع العراقي� ،أو�ض ��ح م�ؤيد �أن
"املهرجان م�ؤثر للغاية ،خا�صة انه
يف مو�سم ��ه الثام ��ن ،ومل�سن ��ا �آثاره
الإيجابي ��ة بع ��دد احل�ض ��ور الكبري،
وه ��و �أكرب م ��ن ال�سن ��وات ال�سابقة،
ونتطل ��ع لأن يك ��ون ل ��ه �ص ��دى �أكرب
خالل املوا�سم املقبلة".
وقال ��ت �أفيان رحم ��ن ،التي ح�ضرت
املهرج ��ان من ��ذ �ساعات ��ه الأوىل:
"وجودن ��ا الي ��وم لت�أكي ��د هويتن ��ا
الثقافي ��ة العراقية وعمق العالقة مع
الكت ��اب والقراءة والرغب ��ة املعرفية
يف �إن�ضاج الوعي و�إدراك العامل من
خالل املنتج الإن�ساين".
اخلي ��اط ،ال ��ذي كان م ��ن الداعم�ي�ن لكل م ��ن رغد ال�سهيل� ،آمال ابراهيم ،و�أ�ضافت �أن "القراءة واملعرفة قارب
الأ�سا�سيني للمهرجان".
حمي ��د قا�س ��م ،احم ��د عب ��د احل�سني النجاة لي� ��س للعراق فقط و�إمنا لكل
ولف ��ت �إىل �أن "هناك خم�س حفالت و�أجود جمبل".
ال�شع ��وب ،وكل م ��ن هج ��ر الكت ��اب
توقيع كت ��ب �شهدها املهرجان ،وهي وب�ش� ��أن م ��دى ت�أث�ي�ر املهرج ��ان يف عا� ��ش �ضحي ��ة التط ��رف والظل ��م

والتنكيل".
واملهرج ��ان ال ��ذي تنظم ��ه جمموعة
م ��ن ال�شباب املتطوع�ي�ن ،وبدعم من
قب ��ل امل�ؤ�س�س ��ات الثقافي ��ة ،ت�ضم ��ن
فقرات خمتلف ��ة ،منها خا�صة بالطفل
وم�سابقات فكرية والر�سم احلر.
ووُزع ��ت �آالف الكت ��ب والبح ��وث
يف اخت�صا�ص ��ات متنوع ��ة م ��ا ب�ي�ن
الأدب والف ��ن والعل ��وم واالقت�ص ��اد
عل ��ى املن�ص ��ات اخل�ض ��راء الت ��ي
حتيط بتمثال "�شهري ��ار و�شهرزاد"
باحلدائق ال�شهرية.
وي�سع ��ى مهرج ��ان الق ��راءة ال ��ذي
ي�أتي �ضمن مب ��ادرة تطوعية تنظمه
جمموع ��ة م ��ن ال�شب ��اب ،ومل ��دة يوم
واح ��د� ،إىل �إ�شاعة القراءة وت�شجيع
اجلمهور عل ��ى التوا�صل م ��ع العامل
عرب امل�ستجدات العلمية والأدبية.

متحور كورونا اجلديد ..ما �سر ا�سم "�أوميكرون"؟
�أطلقت منظمة ال�صحة العاملية على متحور
كورونا اجلديد ا�سم "�أوميكرون" ،وا�صفة
�إي ��اه بـ"املثري للقلق" ب�سبب ارت �ف��اع ع��دد
الطفرات فيه ،وحمله درجة �أعلى من العدوى
مقارنة باملتحورات ال�سابقة.
و�أثارت منظمة ال�صحة العاملية اال�ستغراب،
ب��ع��دم��ا ك �� �ش �ف��ت ا�� �س ��م امل� �ت� �ح ��ور اجل��دي��د

لـ"كوفيد ،"19-ح�سب ما ذكر موقع "ميديا
�آي ت��ي �إي" .و�أو� �ض��ح امل�صدر �أن املنظمة
اعتمدت ،يف �أيار/مايو املا�ضي ،ا�ستخدام
الأح� � � � ��راف ال �ي��ون��ان �ي��ة
ل� � �ت� � �ج� � �ن � ��ب رب � � ��ط
املتغريات بالدول
ال� � �ت � ��ي ظ� �ه ��رت

�سكارليت جوهان�سون
جتمع  14مليار دوالر
جنم ��ة هوليوود �سكارلي ��ت جوهان�سون يف
قم ��ة ال�سعادة بع ��د �أن حقق فيلمه ��ا الأخري
الأرمل ��ة ال�سوداء ما يزيد على  500مليون
دوالر ،رغم عر�ضه عل ��ى املن�صات الرقمية
يف الوق ��ت نف�سه ،وهو ما جعل �سكارليت
حت�ص ��د عرب �أفالمه ��ا �أكرث م ��ن  14مليار
دوالر �أهلتها لتكون �ضمن �أكرب النجمات
حتقيقا للإيرادات يف تاريخ هوليوود.
ففي ه ��ذا ال�سياق ق ��درت �صحيفة بارادي
ث ��روة �سكارلي ��ت جوهان�س ��ون مبا يقرب
م ��ن  165ملي ��ون دوالر ،م ��ن بينه ��ا 56
ملي ��ون يف ع ��ام  2019وح ��ده ،وكان ��ت
�سكارلي ��ت ق ��د ا�شتك ��ت م ��ن �أن حتقيق
�أفالمها �أعلى الإيرادات ال يفيدها كثريا،
وال يجعله ��ا بال�ضرورة الأعلى �أجرا يف
و�س ��ط �صناعة متقلبة ،م ��ا زالت الن�ساء
تنا�ض ��ل فيها م ��ن �أج ��ل امل�س ��اواة ،م�ؤكدة
وج ��ود متيي ��ز عن�ص ��ري ب�سب ��ب اجلن�س يف
هوليوود.

 رائد مح�سن
الفن ��ان الم�س ��رحي منحت ��ه لجن ��ة
التحكي ��م ف ��ي مهرج ��ان بغ ��داد
للم�س ��رح العراقي بدورت ��ه الثانية
على جائزة �أف�ض ��ل ممثل عن دوره
بم�سرحي ��ة "�أمكنة �إ�سماعيل� ..أيام
م�سرحية" وهي من ت�أليف هو�شنك
وزي ��ري و�إخ ��راج �إبراهيم حنون،
ج�س ��د �أدوار العر� ��ض ّ
كل من
وق ��د ّ
الممثلي ��ن رائ ��د مح�س ��ن ،وبا�س ��ل
�شبيب ،وكاترين.
� سعد هدابي
الكات ��ب الم�س ��رحي والتلفزيون ��ي
ح�ص ��ل عل ��ى الجائ ��زة االول ��ى
بمهرجان المونودراما في تون�س/
القيروان عن م�سرحيته "رواج�س"
من اخراج النا�صر طنبورة .ويذكر
ان م�سرحي ��ة "�صهي ��ل" للكات ��ب
هداب ��ي �ست�ش ��ارك بمهرج ��ان تيرو
ف ��ي لبن ��ان بدورته الرابع ��ة للفترة
من  14-11كانون االول.

فيها لأول مرة .وكان املتحور ال�سابق �أطلق
عليه ا�سم " ،"MUمما يعني �أن �أوميكرون
كان يتوجب ت�سميته بـ"� "Nuأو "� ،"Xiأي
الأح ��رف التي تتبع " "MUيف الأبجدية
اليونانية .وعن ال�سبب الذي جعل املنظمة
تختار �أوميكرون عو�ض " ،"Nuقال
ط��ارق يا�ساريفيت�ش ،املتحدث با�سم

املنظمة" :من ال�سهل جدا اخللط بني ""Nu
و"� "NEWأي جديد" .و�أ��ض��اف" :مل يتم
ا��س�ت�خ��دام "" Xiلأنه ا��س��م عائلة �شائع"،
مربزا �أن منظمة ال�صحة العاملية تعمل على
جتنب "الإ�ساءة �إىل �أي جمموعة ثقافية �أو
اجتماعية �أو وطنية �أو �إقليمية �أو مهنية �أو
عرقية يف ت�سمية الفايرو�سات".

بعد  43عاما بال�سجن ثم يكت�شفون انه بريء
ال حدي ��ث مبواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي يف الوالي ��ات املتحدة
�إال ع ��ن مبلغ مايل �ضخم مت جمعه
لرج ��ل ق�ض ��ى  43عام ��ا خل ��ف
الق�ضب ��ان ،قب ��ل �أن تت ��م تربئته.
وح�س ��ب م ��ا ذك ��ر موق ��ع "يو
�إ�س ني ��وز" الأمريك ��ي ،ف�إنه
مت جمع �أكرث من  1.4مليون
دوالر حتى م�س ��اء ال�سبت لرجل
ق�ض ��ى ع�ش ��رات ال�سن ��وات داخ ��ل
ال�سج ��ن ،قب ��ل �أن يلغ ��ي القا�ض ��ي
�إدانته يف جرمية قتل.

و�أو�ض ��ح امل�ص ��در �أن حمل ��ة جم ��ع
التربع ��ات ب ��د�أت عل ��ى الإنرتن ��ت

من والي ��ة ميزوري ،و�سيحتاج �إىل
م�ساع ��دة من �أج ��ل نفق ��ات املعي�شة
الأ�سا�سي ��ة .وت�سم ��ح الوالي ��ة فقط
مبنح تعوي�ض ملن متت تربئتهم من
خالل �أدلة احلم� ��ض النووي ،وهو
م ��ا مل يحدث يف ق�ضية �سرتيكالند،
البال ��غ م ��ن العم ��ر  62عام ��ا .وكان
قا�ض ��ي حمكمة ا�ستئناف ميزوري،
جيم� ��س ويل� ��ش� ،أم ��ر بالإفراج عن
�سرتيكالن ��د ،الثالث ��اء ،بعدما وجد
لفائ ��دة كيف ��ن �سرتيكالن ��د ،بعدم ��ا �أن الأدل ��ة املعتم ��د عليه ��ا يف �إدانته
تب�ي�ن �أنه لن يح�ص ��ل على تعوي�ض "مت الرتاجع عنها �أو دح�ضها".

درا�سة ت�ؤكد :ح�ساب البنك امل�شرتك يطيل عمر الزواج
زعم ��ت درا�س ��ة �سويدية جدي ��دة م�ؤخرا
�أن وج ��ود عالم ��ة عل ��ى قوة عالق ��ة احلب
مه ��م حيث �أكدت �أن الأزواج الذين لديهم ح�سابات
بنكي ��ة م�شرتكة هم �أكرث عر�ضة للبق ��اء معًا لأنهما
ال يت�شاج ��ران ب�ش� ��أن امل ��ال ،وفقا ملا ذك ��ره موقع
�صحيف ��ة "ديل ��ي مي ��ل" الربيطاني ��ة .ووج ��د

الباحث ��ون يف جامعة �ستوكه ��ومل �أن �أولئك الذين
مل يجمعوا �أرباحهم املالية و�أبقوا مواردهم املالية
منف�صلة عن بع�ضهم ��ا البع�ض ،كانوا �أكرث عر�ضة
لتدم�ي�ر عالقته ��م الزوجي ��ة خا�ص ��ة عندما ميرون
ب�أزم ��ات مالية .و�أ�شار التقري ��ر �إىل �أن احل�سابات
امل�شرتكة فق ��دت �شعبيتها يف ال�سن ��وات الأخرية،

حي ��ث كان يف ال�سبعيني ��ات م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي،
ن�صف الأزواج تقريبا يف اململكة املتحدة يجمعون
�أرباحه ��م املالية ،يف ح�ساب م�صريف م�شرتك ،لكن
ب ��د�أ هذا ينخف�ض �إىل واحد م ��ن كل ثمانية �أزواج
اليوم ب�ي�ن الأزواج مبراحل عمرية ترتاوح مابني
مرحلة الع�شرينيات �أو الثالثينيات من العمر.

مل يعرف تاريخ الرواية ،روائي ًا
�شغل القراء والنقاد ،مثل
الكولومبي غابريل غار�سيا
ماركيز ،حيث ال يزال حا�ضر ًا
بقوة يف ذاكرة النا�س ،بعد
�أن ابتدع لنا عامل الواقعية
ال�سحريّة .ولكن املرحوم ماركيز
لو كان حي ًا ،ل�شاهد و�سمع عن
واقع نعي�ش فيه اليوم �أغرب
من ال�سحر واخليال معا ،وما
هو �أغرب هو �أن تعجز الدولة
يف الك�شف عن املنفذين والذين
�أعطوا الأوامر يف جمزرة ج�سر
الزيتون بالنا�صرية ،وهي
املجزرة التي �أثبتت �أن م�شهد
قتل املواطن يك�شف لنا �أن كل
ما قيل عن املواطنة والقانون
هو كالم من قبيل اال�ستهالك
اليومي.
مل يخطر يف بال املرحوم ماركيز
� ّأن الرواية التي كتبها عن قائد
الكتيبة وهو يقف يف مواجهة
ف�صيل الإعدام �ستنقله دفعة
واحدة �إىل املجد وال�شهرة
واملال ،يف رواية "مئة عام من
العزلة" ،نقر�أ عن عامل غريب
وعجيب ،الكل فيه يبحث عن
مكان �آمن�.سيقول البع�ض ياله
من بطر ،النا�س من�شغلة ب�أمر
�صناديق االنتخابات التي يراد
لها �أن تبقى مغلقة خوف ًا من
�أن يدفع املواطن امل�سكني ثمن
معركة الكرا�سي.
�أ�ست�شهد بالكولومبي ماركيز
و�أدرك جيد ًا �أن ال �أحد من قراء
هذه الزاوية م�ستعد هذه الأيام
لأن يقر�أ تنظري ًا عن جتارب
ال�شعوب و�صحوات الأمم،
وعبارات وا�ست�شهادات ب�أر�سطو
و�سارتر ،فال �شيء يعلو على
�صوت املزايدات ال�سيا�سية التي
ك�شفت لنا ولو "مت�أخر ًا" �أن
هذا ال�شعب عليه �أن يدفع الثمن
�صامت ًا ،ومن ال ي�صدق �أحيله
�إىل بيان معظم ال�سيا�سيني
الذين يريدون حتويلنا �إىل
�آالت حا�سبة ي�ستخدمونها خالل
�أيام االنتخابات فقط� ..أمتنى
�أن ال يعتقد البع�ض �أنني �ضد
الدميقراطية ،ولكن ،يا�سادة،
هل �أ�صبحت الدميقراطية يف
هذه البالد الغريبة والعجيبة
نوع ًا من �أنواع املنافع �أوعنوانا
لوظيفة يجب �أن يح�صل عليها
كل من ح�صل على لقب �سيا�سي؟
كلما يطل علينا �سيا�سي ي�سخر
منا � ،أتذكر ال�سنغافوري " يل
كوان " وكيف ا�ستطاع ان ي�ضع
بالده يف مقدمة البلدان املزدهرة
 ،بالعمل واالجتهاد وحب الوطن
بعيدا عن ال�شعارات و " هو�سات
الع�شائر " واهازيج " االحزاب
التي تريد منا ان ال نغادر "
�سنوات العزلة "  ،ومن ال ي�صدق
احيله اىل ت�صريح جديد لل�سيد
ال�سيد باقر جرب الزبيدي الذي
خرج علينا ام�س ب�أريحيّته
املعهودة ،يحذر من �سرقة
مياه العراق من قبل االمارات
 ،ويك�شف لنا �سر ًا خطري ًا ان
اجلارة ايران مل تقطع علينا
االنهر ومل حتول جمراها  ،وامنا
الذي فعل ذلك هو االمارات ،
وان حماولة دول اخلليج القامة
م�شاريع يف العراق هدفها �سرقة
مياه بالد الرافدين  ،وال �أعرف
عن �أي م�ؤامرة يتحدث ال�سيد
الزبيدي ،وهو الذي كلما واجهت
هذه البالد م�شكلة خرج علينا
ليقول  ":احلل عندي " .

وزيرة نيوزيلندية تذهب للم�ست�شفى بدراجة نارية وهي بحالة خما�ض

 باقر جا�سم محمد
الناق ��د والمترج ��م نا�ش ��د االتحاد
العام للأدب ��اء والك ّتاب في العراق،
والحكوم ��ة العراقي ��ة ،والجه ��ات
والم�ؤ�س�س ��ات ال�صحية الم�س�ؤولة
والمتخ�ص�ص ��ة ،لإنق ��اذه حي ��ث
يعاني من ويالت المر�ض الخبيث،
وق ��د خ�ضع لعمليّتي ��ن جراحيّتين،
وما زال يعان ��ي من ظروف �صحية
واقت�صادي ��ة �صعبة ،ويرق ��د حالي ًا
في م�شفى خارج الوطن..

انطلقت الوزيرة النيوزيلندية ل�ش�ؤون
امل ��ر�أة ج ��ويل �آن غين�ت�ر بدراجته ��ا يف
�ساع ��ة مبكرة م ��ن �صباح ام� ��س الأحد،
وتوجه ��ت �إىل امل�ست�شف ��ى ،وكان ��ت
بالفعل يف حالة خما�ض ،وو�ضعت بعد
�ساعة.
وقال ��ت �صحيفة الغاردي ��ان الربيطانية
�إن ال�سيا�سي ��ة غين�ت�ر ن�ش ��رت عل ��ى
�صفحته ��ا يف في�سب ��وك بع ��د �ساع ��ات
قليل ��ة" :خرب كب�ي�ر ..يف ال�ساعة 3.04
�صباح ��ا ،رحبن ��ا ب�أح ��دث ع�ض ��و يف
�أ�سرتن ��ا .ب�صدق مل �أك ��ن �أخطط لركوب
الدراج ��ة �أثن ��اء املخا� ��ض ،لك ��ن انتهى
الأمر بذلك".
وعلق ��ت الغاردي ��ان ب� ��أن �شع ��ب جزيرة

الطقس

نيوزيلن ��دا الت ��ي يبل ��غ ع ��دد �سكانها 5
مالي�ي�ن ن�سم ��ة ،يتمت ��ع ب�سمع ��ة طيب ��ة

باحل�ص ��ول عل ��ى �إج ��ازة �أموم ��ة �أثناء
وجودها يف املن�صب ،و�أح�ضرت طفلها
البال ��غ من العم ��ر � 3أ�شه ��ر �إىل اجتماع
للأمم املتحدة وهي ال تزال ُتر�ضعه.
وقال ��ت ج ��ويل غينرت -وه ��ي نائبة من
ح ��زب اخل�ض ��ر" -مل تك ��ن انقبا�ضات ��ي
به ��ذا ال�س ��وء عندم ��ا غ ��ادرت ال�ساعة 2
�صباحا للذه ��اب �إىل امل�ست�شفى .وكانت
تف�صل ب�ي�ن انقبا�ضة و�أخ ��رى دقيقتان
�أو ثالث ،وي�شتد االنقبا�ض .بني منزلنا
وامل�ست�شفى م�ساف ��ة ،وا�شتد االنقبا�ض
بحلول الوقت الذي و�صلت فيه بعد 10
دقائق" .وغين�ت�ر ،مواطنة نيوزيلندية
ب�سيا�سيي ��ه الواقعي�ي�ن� ،إذ ا�شته ��رت �أمريكية مزدوج ��ة اجلن�سيةُ ،ولِدت يف
رئي�س ��ة ال ��وزراء غا�سين ��دا �أردي ��رن والية ميني�سوتا وانتقلت �إىل نيوزيلندا

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االثن�ي�ن) �أن درج ��ات احلرارة ترتف ��ع عن معدالتها لي ��وم �أم�س ،و�أن اجلو
�سيكون غائم ًا وممطر ًا يف بع�ض مناطق البالد.

ع ��ام  ،2006تقول" :م ��ن املثري للده�شة
الآن �أن لدين ��ا طفل ��ة �صغ�ي�رة �سعي ��دة
و�صحية نائمة ،مث ��ل والدها" .وغينرت
املتحدث ��ة با�س ��م حزبها ل�ش� ��ؤون النقل،
والت ��ي يت�ضم ��ن ملفه ��ا ال�شخ�صي على
في�سب ��وك عب ��ارة "�أنا �أح ��ب دراجتي"،
ذهب ��ت �أي�ض ��ا �إىل امل�ست�شفى يف 2018
عل ��ى دراجته ��ا لتل ��د مولوده ��ا الأول.
ون�شرت عل ��ى �إن�ستغرام يف ذلك الوقت
�ص ��ورا له ��ا وه ��ي ترك ��ب دراجته ��ا يف
الأ�سب ��وع  42م ��ن احلم ��ل ،م�صحوب ��ة
بو�س ��م #الدراجات_هي_الأف�ض ��ل
"�صب ��اح ي ��وم الأح ��د اجلمي ��ل لركوب
الدراج ��ة� ،إىل امل�ست�شف ��ى ،لإجناب هذا
الطفل �أخريا".
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