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جك�سارة وم�سد�س وقطعة �أر�ض مقابل �ألف �صوت انتخابي

نحو  70نائبة حالية و�سابقة تعود للتر�شح
في انتخابات الخريف بينهن وزيرة وممثلة معروفة

نائب :تحالفات تتلقى
�أموا ًال خارجية لتمويل
حمالتها االنتخابية

 بغداد /تميم الح�سن

 بغداد /خا�ص

ق ��رر اك�ث�ر م ��ن ن�ص ��ف النائب ��ات يف

ك�شف مر�شح ��ون ينتمون �إىل حتالفات
وكتل �صغ�ي�رة ت�ش ��ارك يف االنتخابات
املبكرة� ،أن بع�ضا من الكتل والتحالفات
الكب�ي�رة واملتنفذة تلق ��ت دعما ماليا من
ثالث دول لتموي ��ل حمالتها االنتخابية
ل�ضم ��ان وت�أم�ي�ن ح�صوله ��ا عل ��ى �أكرب
ع ��دد م ��ن املقاع ��د يف جمل� ��س الن ��واب
املقب ��ل ،م�ؤكدين عل ��ى �أن مر�شحي تلك
التحالف ��ات ب ��د�أوا بتوزي ��ع �سي ��ارات
نوع (جك�سارة) ل�شخ�صي ��ات ع�شائرية
وم�ؤث ��رة مقابل منحه ��م �ألف �صوت يف
كل دائرة انتخابية.
وق ��ال عام ��ر الفائز النائ ��ب يف الربملان
يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �إن "هن ��اك كتال
و�أحزاب ��ا �سيا�سية تلق ��ت دعما خارجيا
لتموي ��ل حمالته ��ا االنتخابي ��ة يف

الربمل ��ان احل ��ايل ع ��دم الرت�ش ��ح يف
االنتخابات الت�شريعية املبكرة املقررة
اجرا�ؤه ��ا يف اخلري ��ف الق ��ادم (10
ت�شرين االول).
وا�ستبع ��دت املفو�ضي ��ة اخلا�ص ��ة
باالنتخاب ��ات اك�ث�ر م ��ن  20مر�شح ��ة
ال�سب ��اب تتعلق باالنتماء اىل "البعث"
وارتكاب جرائم.
وغاب ��ت ع ��ن ال�سب ��اق م ��ن الن�س ��اء،
مر�شح ��ات ك ��ن ح�صل ��ن عل ��ى املراك ��ز
الع�ش ��رة االوىل يف االنتخاب ��ات
االخ�ي�رة بع ��دد اال�ص ��وات ،وبع�ضهن
تفوقن على الرجال.
باملقاب ��ل عادت  43نائب ��ة حالية و 25
�سابق ��ة اىل التناف� ��س ،كم ��ا تر�شح ��ت
ممث�ل�ات و�شقيقات حمافظ�ي�ن وبنات
زعماء �سيا�سيني معروفني.
كم ��ا تتناف� ��س اك�ث�ر  14مر�شح ��ة
بينه ��ن وزي ��رة يف احلكوم ��ة احلالية
عل ��ى مقاع ��د "كوت ��ا" املكون ��ات يف 5
حمافظات.
ويخو�ض االنتخابات النيابية القادمة
� 3آالف و 552مر�شح ��ا بينه ��م 982
مر�شحة و 162منهن ب�شكل فردي.
وكان ��ت انتخاب ��ات ع ��ام  2018ق ��د
�شهدت م�شاركة  1983مر�شحة بينهن
 8ن�س ��اء يرت�أ�س ��ن قوائ ��م وحتالف ��ات
انتخابية.

 ترجمة  /حامد احمد

يف الطالبية ببغداد يتجاوز ا�صحاب املحال ال�صناعية على الر�صيف ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

�أو�ساط �سيا�سية تحمل "النفط" م�س�ؤولية
"حرق الغاز" وعدم ا�ستثماره
يعد الغ ��از امل�صاحب ال�ستخ ��راج النفط من الرثوات
الوطني ��ة املهم ��ة ،اال ان هنال ��ك كمي ��ات كب�ي�رة تهدر
ب�سبب حرقه دون ا�ستثمار ،ويرى خمت�صون ونواب
�أن عملي ��ات حرق الغ ��از امل�صاحب تت�سب ��ب ب�أ�ضرار
بيئي ��ة ومادي ��ة حممل�ي�ن وزارة النف ��ط م�س�ؤولي ��ة
الإهمال.
وتقول ع�ض ��و جلنة النف ��ط والطاق ��ة النيابية زهرة
البجاري يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن "الغاز امل�صاحب
ثروة وطنية ،وعمليات احلرق ت�ؤدي اىل هدر �أموال
طائلة ميكن اال�ستفادة منها بعدة م�شاريع تخدم البلد
اقت�صاديا".
ويف �أح ��دث تقرير �صادر عن البن ��ك الدويل ن�شر يف
مت ��وز املا�ض ��ي ،احت ��ل الع ��راق املركز الث ��اين عامليا

لل�سن ��ة الرابعة على التوايل ب�ي�ن �أعلى الدول �إحراق ًا
للغاز الطبيعي ،حيث حل العراق بعد رو�سيا وتبعته
الوالي ��ات املتح ��دة ثم �إي ��ران ،وت�شري بيان ��ات البنك
ال ��دويل �إىل �أن العراق �أحرق عام  2016ما جمموعه
 17.73مليار مرت مكعب من الغاز ،ثم ارتفع ذلك عام
 2019لي�صل �إىل  17.91مليار مرت مكعب يحرق يف
الأجواء.
وت�ضي ��ف البج ��اري� ،أن " 50%م ��ن الغ ��از امل�صاحب
ال�ستخ ��راج النف ��ط يح ��رق دون اك�ت�راث" ،حممل ��ة
"وزارة النف ��ط بالدرج ��ة الأوىل م�س�ؤولي ��ة اله ��در
والتلك�ؤ".
وت�شري ع�ضو جلنة الطاقة النيابية اىل� ،أن "ا�ستثمار
الغ ��از امل�صاحب �سيوف ��ر بالإ�ضافة اىل امل ��ال ،توليد
حمطات الطاقة الكهربائية وبيئة نظيفة".
 التفا�صيل �ص2

ل�ؤي عبد الإله :الرواية يجب �أال تكتفي ب�أن تكون
�صدى لأحداث الع�صر بل للأفكار الكبرى
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العراق ي�سعى لدور الو�سيط في ال�شرق الأو�سط
 بغداد  /المدى
بعدما �أ�ضعفت ��ه الأزمات واحل ��روب املتتالية خالل
الأعوام الأربعني املا�ضية ،ي�سعى العراق اليوم �إىل
اال�ضط�ل�اع بدور الو�سي ��ط يف ال�شرق الأو�سط من
خ�ل�ال قمة �إقليمية تهدف �إىل "ن ��زع فتيل" الأزمات
يف املنطقة.
ت ��رى املحللة ال�سيا�سي ��ة العراقية مار�سني ال�شمري
ب� ��أن القم ��ة ت�ش� � ّكل ر�سالة مفاده ��ا �أن ع ��راق �صدام
ح�س�ي�ن "ال ��ذي كان يث�ي�ر اخل ��وف واالحتق ��ار" قد
انته ��ى ،و�أن حقب ��ة "الدولة ال�ضعيف ��ة التي يدو�س
عليه ��ا جريانه ��ا" بع ��د الغ ��زو الأمريك ��ي يف العام
 ،2003قد و ّلت �أي�ض ًا.
ويطمح رئي�س الوزراء العراقي م�صطفى الكاظمي
ال ��ذي و�ص ��ل ال�سلط ��ة يف �أيار/ماي ��و  2020يف
�أعق ��اب ح ��راك احتجاج ��ي مناه� ��ض للنظ ��ام يف

 التفا�صيل �ص2

منظمات دولية تحذر :الجفاف يهدد
�أكثر من  7ماليين �شخ�ص في العراق

 التفا�صيل �ص3

 خا�ص /المدى

االقرتاع املزمع �إجرا�ؤه يف العا�شر من
�شهر ت�شري ��ن الأول املقبل" ،م�ضيفا �أن
"تلك االطراف متول حمالتها الدعائية
عن طريق ف�سادها املايل امل�ست�شري يف
م�ؤ�س�سات الدولة".
وكانت مفو�ضي ��ة االنتخابات قد �أعلنت
يف الثام ��ن من �شهر مت ��وز املا�ضي عن
انطالق الدعاي ��ة االنتخابية ّ
للمر�شحني
والتي �ست�ستم ّر لغاية ال�ساعة ال�ساد�سة
م ��ن �صب ��اح ي ��وم اخلمي� ��س املواف ��ق
.2021/10/7
وب�ي�ن الفائ ��ز �أن "ما الحظن ��اه هو قيام
بع�ض املر�شحني املنتمني لأحزاب وكتل
معين ��ة ب�ش ��راء �أ�ص ��وات الناخب�ي�ن يف
دوائرهم االنتخابية ،باالتفاق مع بع�ض
�شيوخ ووجهاء الع�شائر وال�شخ�صيات
امل�ؤثرة يف تلك الدوائر".

ت�شري ��ن الأول�/أكتوب ��ر � ،2019إىل جعل العراق
ند ًا لطهران والريا�ض و�أنقرة ووا�شنطن.
وته ��دف القمة املق ��ررة يف بغداد نهاي ��ة ال�شهر �إىل
منح الع ��راق "دور ًا بناء وجامع� � ًا ملعاجلة الأزمات
التي تع�ص ��ف باملنطقة" ،على ما �أك ��دت م�صادر من
حميط رئي�س الوزراء.
لكن ذل ��ك ي�شكل حتديا لهذا البلد ال ��ذي متار�س فيه
�إي ��ران نفوذا كب�ي�را وحيث تب ��دو ال�سلطات عاجزة
ع ��ن تلبي ��ة تطلع ��ات ال�شع ��ب عل ��ى �صعي ��د العم ��ل
واخلدمات الأ�سا�سية واالفالت من العقاب وغريها
من املجاالت.
وحت ��ى الآن ،ت�أك ��د فقط ح�ضور الرئي� ��س الفرن�سي
�إميانويل ماك ��رون ،الالعب الوحيد غ�ي�ر الإقليمي
امل�شارك يف احلدث� ،إىل جانب نظريه امل�صري عبد
الفتاح ال�سي�سي وامللك الأردين عبدالله الثاين.
 التفا�صيل �ص3

لطفي حاتم يكتب:

الر�أ�سمالية المعولمة والتحالفات الوطنية
د .جا�سم ال�صفار يكتب:

قراءة في خطاب بايدن الى الأمة
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جمموع ��ة م ��ن  13منظم ��ة �إغاث ��ة
�إن�ساني ��ة تعم ��ل يف املنطق ��ة ح ��ذرت
الي ��وم م ��ن ان اك�ث�ر م ��ن  12ملي ��ون
�شخ�ص يف العراق و�سوريا معر�ضني
حلرمانهم من املوارد املائية والطعام
والكهرب ��اء ج ��راء ازم ��ة مي ��اه ح ��ادة
تواجهه ��م ،مطالبة باتخ ��اذ �إجراءات
عاجلة ملعاجلة هذه االزمة.
وج ��اء يف تقري ��ر املنظم ��ات الدولية
ان اجلفاف واملع ��دالت القيا�سية لقلة
هب ��وط الأمطار م ��ع ارتف ��اع درجات
احل ��رارة ع�ب�ر املنطق ��ة ،كله ��ا ت�شكل
عوام ��ل تعمل على حرم ��ان اهايل من
مي ��اه �ش ��رب و�سق ��ي امل ��زارع .كذل ��ك
تعم ��ل عل ��ى تعطي ��ل ام ��داد الطاق ��ة
الكهربائي ��ة يف وق ��ت تخل ��و فيه ��ا
ال�س ��دود من اخلزي ��ن املائي ،التي لها

بدوره ��ا ت�أث�ي�رات عل ��ى اعم ��ال بنى
حتتي ��ة حيوي ��ة ب�ضمنه ��ا املن�ش� ��آت
ال�صحي ��ة .وقالت ان درجات احلرارة
العالي ��ة الناجمة عن التغ�ي�ر املناخي
تزي ��د م ��ن املخاط ��ر و�ش ��دة ح ��االت
اجلفاف.
وقال ��ت املنظم ��ات الإن�ساني ��ة الت ��ي
ت�ض ��م من بينه ��ا املجل� ��س الرنويجي
لالجئني و منظم ��ة  CAREومنظمة
Against

Action

 Hungerم ��ن ب�ي�ن منظم ��ات
�أخ ��رى� ،إن  7مالي�ي�ن عراق ��ي عل ��ى
الأق ��ل مهددون باجلف ��اف و حرمانهم
م ��ن احل�صول عل ��ى املياه م ��ن النهر،
م�شرية اىل ان اكرث من خم�سة ماليني
مواطن �آخ ��ر يف �سوري ��ا �سيحرمون
م ��ن مياه النه ��ر الذي يعتم ��دون عليه
اعتمادا مبا�شرا.
 التفا�صيل �ص2

كنوز �سومر وبابل من قلب �صحراء العراق �إلى يد المقتنين على االنترنت
 متابعة  /المدى
تكفي مئات دوالرات ل�شراء لوح طيني �سومري
يع ��ود لثالثة �آالف �سنة قبل املي�ل�اد ،على موقع
"اليف �أوك�شنريز" وجد طريقه �إىل بريطانيا،
لي�صل بيوت املقتنني بب�ساطة تامة تعزز تهريب
وجت ��ارة الآث ��ار العراقية املزده ��رة �أ�ص ًال بفعل
نق�ص حماية املواقع الأثرية والف�ساد.
ي�ؤك ��د املدي ��ر يف "تاميتيب ��ل �أوك�شن ��ز" حي ��ث
تعر� ��ض القطعة يف م ��زاد علني ب ��دء ًا من 600
دوالر تقريب ��ا على �أنه ��ا "ملكية �سيد من وي�ست
�سا�سيك� ��س يف اململكة املتح ��دة" وكانت "جزء ًا
م ��ن جمموع ��ة �أخ ��رى م ��ن الأل ��واح امل�سمارية
ملكي ��ة �سي ��د من لندن قب ��ل الع ��ام  ،"1992ب�أن
م�ؤ�س�ست ��ه "ت ��درك ب� ��أن م�شكل ��ة القط ��ع املهربة
�أم ��ر واقع لكننا نب ��ذل الكثري من امل ��ال واجلهد
ال�ستبعاد تلك االحتماالت".
لك ��ن الأمر �صعب ،ف�أع ��داد ال حت�صى من القطع
ه ّرب ��ت م ��ن �آالف املواق ��ع الأثرية غ�ي�ر املحمية
مب ��ا يكف ��ي يف بل ��د عانى عق ��ود ًا م ��ن احل�صار
واحل ��روب ويواج ��ه حتديات الف�س ��اد وهيمنة
جمموعات م�سلح ��ة ،فيما "ال توج ��د �إح�صائية
بع ��دد الآثار املهربة" من الع ��راق ،بح�سب مدير
هيئ ��ة الآثار وال�ت�راث العراقية ليث جميد كون
"التهري ��ب ال ي�شم ��ل فقط القط ��ع التي �سرقت
من املتاحف بل من النب� ��ش الع�شوائي للمواقع
الأثرية".
ي ��روي حار� ��س موق ��ع �أث ��ري يف اجلن ��وب
العراق ��ي حيث ازدهرت احل�ضارتان ال�سومرية
والبابلي ��ة ،يعم ��ل يف ه ��ذه املهنة من ��ذ ع�شرين
عام� � ًا ،كيف وجد نف�سه غري م� � ّرة مبرمى نريان

مهرب�ي�ن مل ي�أبه ��وا لوجوده يف امل ��كان ،هم بال
�ش ��ك جزء من "�شبكات كب�ي�رة ومنظمة لتهريب
الآث ��ار يف الع ��راق" كم ��ا ي�ش ��رح خب�ي�ر عراقي
متاب ��ع للق�ضي ��ة ف�ضل ع ��دم الك�شف ع ��ن هويته
على غ ��رار غالبي ��ة امل�صادر التي حتدث ��ت �إليها
وكالة فران�س بر�س نظر ًا حل�سا�سية امل�س�ألة.
ويخرب احلار� ��س اخلم�سيني ال ��ذي �أراد �أي�ضاً
�إبق ��اء هويته �س ��ر ًا "�إحدى امل ��رات ،وفيما كنت
خ�ل�ال دوام حرا�س ��ة املوق ��ع� ،شاه ��دت �شاحنة
وعل ��ى متنها ثالث ��ة م�سلحني ،اقتحم ��وا املوقع
وبد�أوا النب�ش ،وعندما �صرخت ب�أعلى �صوتي
عليه ��م� ،أطلقوا النار يف الهواء وقاموا ب�شتمي
قائلني (هل هذه الأر�ض ملك لأبيك؟)".
وج ��د الرجل نف�س ��ه عاجز ًا �أمام ه� ��ؤالء مبفرده
"فع ��دد احلرا� ��س غ�ي�ر كاف حلماي ��ة املواق ��ع
الأثرية ،رمب ��ا ي�أتي �أمثال ه� ��ؤالء مرات �أخرى
ويطلق ��ون النار علينا ،ونحن ال منلك �إمكانيات
لوقفه ��م ،ورواتبن ��ا �أ�ص ًال �ضئيلة ج ��د ًا" يف بلد
يع ��اين  % 40م ��ن �سكانه الأربع ��ون مليون ًا من
الفقر ،بح�سب البنك الدويل.
ً
يتفقد خبري الآثار العراقي بدوره مرارا مواقع
�أثري ��ة ليج ��د فيه ��ا �آثار نب� ��ش حديث ��ة ويروي
لوكال ��ة فران� ��س بر� ��س "فيم ��ا نتك ّل ��م الآن� ،أن ��ا
مت�أك ��د �أن مهرب�ي�ن �أو م ��ن يعمل ��ون معه ��م م ��ن
ال�س ��كان يقوم ��ون بنب�ش ت� � ّل �أثري م ��ا و�سرقة
حمتوياته".
ا�صط ��دم "عامل ��ون يف بعث ��ات �أجنبية مرات ال
حت�ص ��ى" �أي�ض� � ًا "مبهربني �أت ��وا لنب�ش املواقع
حي ��ث يعمل ��ون" ،بح�س ��ب خب�ي�ر �أمن ��ي غربي
متابع مللف تهريب الآث ��ار رغب �أن تبقى هويته
�سرية.

ترتك ��ز عمليات النب�ش يف الك ��وت وال�سماوة
والنا�صري ��ة يف اجلن ��وب ،حي ��ث مواق ��ع ال
حت�ص ��ى تفتق ��ر حلرا�س ��ة كافي ��ة ،وم ��ن هناك
تذه ��ب القطع �إىل العمارة غرب ًا "مركز تهريب
الآثار" ،وفق اخلب�ي�ر العراقي� ،أو يف مناطق
تقع �إىل جنوب العمارة يف الأهوار.
تل ��ك املواق ��ع التائه ��ة يف ال�صح ��راء منه ��ا ما
هو مع ��روف لكنه مهمل مث ��ل موقع تل العبيد
يف ذي ق ��ار ال ��ذي يق ��ول اخل�ب�راء �إن ��ه مكان
اال�ستيط ��ان الأول للإن�س ��ان يف جنوب ��ي
الع ��راق ،قبل � 8آالف ع ��ام ،ومهّد لظهور �أوىل
امل ��دن ال�سومرية ،و�أخرى غ�ي�ر منقبّة ي�صعب
�إح�صا�ؤها لكنه ��ا امل�صدر الأ�سا�س ��ي للتهريب
منذ عقود على حد قول اخلبري الغربي.
ي�ؤكد مدي ��ر متحف النا�صري ��ة احل�ضاري يف
جنوب ��ي العراق �سج ��اد عبد احل�س ��ن "نعاين
يف ذي ق ��ار التي حتت ��وي عل ��ى �آالف املواقع
غ�ي�ر املنقبة من قلة ع ��دد احلرا�س ...و�ضعف
�أجوره ��م" ما يفت ��ح املجال ل�سرق ��ة القطع يف
بلد كانت الأولوية فيه للأمن ل�سنوات.
يغ ��ذي التهري ��ب يف الع ��راق ذي احل ��دود
ال�شا�سع ��ة واملرتامي ��ة م ��ع �إي ��ران و�سوري ��ا
وتركي ��ا والأردن وال�سعودي ��ة �شبكات جرمية
منظمة وف ��ق م�صدر مقرب من احلكومة ّ
ف�ضل
التحف ��ظ عن ك�شف هويت ��ه ،يف بلد يعاين من
ال�س�ل�اح املتفلت وهيمن ��ة جمموعات م�سلحة،
لدرج ��ة �أن "�سرق ��ة الآث ��ار بات ��ت ج ��زء ًا م ��ن
منظوم ��ة الف�س ��اد يف البل ��د" بح�س ��ب اخلبري
العراقي.
وي�ش ��رح اخلبري الغربي "هي من �أكرث الطرق
ربحي� � ًة لتموي ��ل اجلرمي ��ة املنظم ��ة" ،لك ��ن

ي�ش�ت�رك �أي�ضا الب ��دو وال�س ��كان املحليون يف
املناط ��ق النائي ��ة الذين يعرف ��ون مناطقهم عن
ظهر قلب بالنب� ��ش الع�شوائي ،على ما �أو�ضح
اخلبريان.
تدخل الآثار بع ��د ذلك احلدود مع �إيران ،التي
متل ��ك نفوذ ًا على ف�صائ ��ل م�سلحة يف العراق،
"لتعرب البحر مع اال�سماك �إىل دول اخلليج"،
بتقدير اخلبري العراقي.
ويق ��ع خ ��ط التهري ��ب الب ��ارز الآخ ��ر ع�ب�ر
ال�صحراء ال�شا�سعة عل ��ى احلدود مع الأردن،
بح�س ��ب اخلب�ي�ر العراقي ،ف�ض�ل� ًا عن احلدود
مع تركي ��ا ،و�سوريا لكن بدرج ��ة �أقل و"هكذا
ينته ��ي املط ��اف ب�آثارن ��ا على مواق ��ع مثل �إي
باي ومزاد على الويب ومتاحف �أو عند هواة
جم ��ع حتف و�أثرياء" �أو يف جامعات ومعاهد
للأبحاث.
حتت ��وي املواق ��ع الأثري ��ة البعي ��دة على قطع
�صغرية لك ��ن رمبا �أي�ض ًا على كنوز ثمينة مثل
لوح "حلم غلغام�ش" ال ��ذي �سيعود قريب ًا �إىل
العراق.
كان "احلل ��م" �ضحي ��ة نب� � ٍ�ش ع�شوائ ��ي يف
ثمانيني ��ات الق ��رن املا�ضي ،كما ي�ش ��رح مدير
هيئ ��ة الآثار ،لكنه "ه ّرب من العراق بعد العام
 "2003تاري ��خ الغ ��زو الأمريك ��ي و�سق ��وط
نظام �صدام ح�سني.
ورمب ��ا انته ��ى ب ��ه الأمر م ��ع قطيع جم ��ال �أو
حمول ��ة خم ��درات فـ"الع�صاب ��ات نف�سها التي
تعم ��ل يف تهري ��ب املخدرات واجلم ��ال ،تعمل
يف تهريب الآثار" ،بح�سب اخلبري العراقي.
عن "فران�س بر�س"
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جك�سارة وم�سد�س وقطعة �أر�ض مقابل �ألف �صوت انتخابي

نائ��ب :تحالف��ات تتلق��ى �أم��وا ًال خارجي��ة لتموي��ل حمالته��ا االنتخابي��ة

 بغداد /خا�ص

ك�شف مر�شحون ينتمون �إلى
تحالفات وكتل �صغيرة ت�شارك
في االنتخابات المبكرة� ،أن
بع�ضا من الكتل والتحالفات
الكبيرة والمتنفذة تلقت دعما
ماليا من ثالث دول لتمويل
حمالتها االنتخابية ل�ضمان
وت�أمين ح�صولها على �أكبر
عدد من المقاعد في مجل�س
النواب المقبل ،م�ؤكدين على �أن
مر�شحي تلك التحالفات بد�أوا
بتوزيع �سيارات نوع (جك�سارة)
ل�شخ�صيات ع�شائرية وم�ؤثرة
مقابل منحهم �ألف �صوت في كل
دائرة انتخابية.

وق ��ال عام ��ر الفائ ��ز النائ ��ب ف ��ي البرلم ��ان في
ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) �إن "هن ��اك كت�ل�ا و�أحزابا
�سيا�سي ��ة تلقت دعما خارجي ��ا لتمويل حمالتها
االنتخابي ��ة في االقت ��راع المزمع �إج ��را�ؤه في
العا�ش ��ر م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الأول المقب ��ل"،
م�ضيف ��ا �أن "تل ��ك االط ��راف تم ��ول حمالته ��ا
الدعائية عن طريق ف�سادها المالي الم�ست�شري
في م�ؤ�س�سات الدولة".
وكان ��ت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ق ��د �أعلن ��ت في
الثام ��ن من �شه ��ر تم ��وز الما�ضي ع ��ن انطالق
ّ
للمر�شحي ��ن والت ��ي
الدعاي ��ة االنتخابي ��ة

�ست�ستم� � ّر لغاي ��ة ال�ساعة ال�ساد�س ��ة من �صباح
يوم الخمي�س الموافق .2021/10/7
وبي ��ن الفائ ��ز �أن "ما الحظناه ه ��و قيام بع�ض
المر�شحي ��ن المنتمي ��ن لأح ��زاب وكت ��ل معينة
ب�ش ��راء �أ�ص ��وات الناخبي ��ن ف ��ي دوائره ��م
االنتخابي ��ة ،باالتف ��اق م ��ع بع� ��ض �شي ��وخ
ووجه ��اء الع�شائر وال�شخ�صي ��ات الم�ؤثرة في
تلك الدوائر".

و�أ�ضاف رئي� ��س تحالف ت�صمي ��م الم�شارك في
االنتخابات المبك ��رة �أن "تلك الكتل والأحزاب
ب ��د�أت بتوزي ��ع �سي ��ارات ن ��وع (جك�س ��ارة)،
و�أ�سلح ��ة ناري ��ة كالم�سد�س ��ات �أو الر�شا�ش ��ات
وقط ��ع ار� ��ض ،لبع� ��ض ر�ؤ�س ��اء الع�شائ ��ر �أو
ال�شخ�صي ��ات الم�ؤث ��رة مقاب ��ل تعهده ��م بمنح
مر�شحيها في مناطقهم �ألف �صوت انتخابي".
وح ��ددت المفو�ضي ��ة العلي ��ا لالنتخاب ��ات عدد

مراقبون قالوا �إنها ت�سببت بخ�سارة الأموال
والتلوث البيئي

توقعت انخفا�ض �إنتاج احلنطة يف نينوى بن�سبة % 70

منظمات دولية تحذر :الجفاف يهدد �أكثر من  7ماليين
�شخ�ص في العراق

�أو�ساط �سيا�سية تحمل "النفط" م�س�ؤولية
"حرق الغاز" وعدم ا�ستثماره

 ترجمة  /حامد احمد

يعد الغاز امل�صاحب ال�ستخراج النفط من الثـروات
الوطنية املهمة ،اال ان هنالك كميات كبرية تهدر
ب�سبب حرقه دون ا�ستثمار ،ويرى خمت�صون ونواب �أن
عمليات حرق الغاز امل�صاحب تت�سبب ب�أ�ضرار بيئية
ومادية حمملني وزارة النفط م�س�ؤولية الإهمال.
 خا�ص /املدى
وتق ��ول ع�ضو جلنة النف ��ط والطاق ��ة النيابية زهرة
البج ��اري يف حديث لـ(امل ��دى)� ،إن "الغاز امل�صاحب
ثروة وطنية ،وعمليات احلرق ت�ؤدي اىل هدر �أموال
طائل ��ة ميكن اال�ستف ��ادة منه ��ا بعدة م�شاري ��ع تخدم
البلد اقت�صاديا".
ويف �أح ��دث تقرير �صادر عن البن ��ك الدويل ن�شر يف
مت ��وز املا�ض ��ي ،احت ��ل الع ��راق املركز الث ��اين عامليا
لل�سنة الرابعة على الت ��وايل بني �أعلى الدول �إحراق ًا
للغاز الطبيعي ،حيث حل العراق بعد رو�سيا وتبعته
الوالي ��ات املتح ��دة ثم �إي ��ران ،وت�شري بيان ��ات البنك
ال ��دويل �إىل �أن العراق �أحرق عام  2016ما جمموعه
 17.73مليار مرت مكعب من الغاز ،ثم ارتفع ذلك عام
 2019لي�صل �إىل  17.91مليار مرت مكعب يحرق يف
الأجواء.
وت�ضي ��ف البج ��اري� ،أن " %50م ��ن الغ ��از امل�صاحب
ال�ستخ ��راج النف ��ط يح ��رق دون اك�ت�راث" ،حممل ��ة
"وزارة النف ��ط بالدرج ��ة الأوىل م�س�ؤولي ��ة اله ��در
والتلك�ؤ".
وت�شري ع�ضو جلنة الطاقة النيابية اىل� ،أن "ا�ستثمار
الغ ��از امل�صاحب �سيوف ��ر بالإ�ضافة اىل امل ��ال ،توليد
حمطات الطاقة الكهربائية وبيئة نظيفة".
وتب�ي�ن البج ��اري� ،أن ��ه "بع ��د مطالباتن ��ا املتك ��ررة
با�ستثم ��ار الغ ��از امل�صاح ��ب ،و�ضع ��ت وزارة النفط
عملي ��ات ح ��رق الغاز على ج ��دول اعماله ��ا اال انها مل
تبد�أ بعمل ملمو�س بعد".
و�أعل ��ن وزي ��ر النف ��ط �إح�سان عب ��د اجلب ��ار يف ايار
املا�ض ��ي ،ع ��ن ا�ستثم ��ار  3ملي ��ارات دوالر يف جمال
�إنت ��اج الغ ��از يف الب�ص ��رة جنوب ��ي الب�ل�اد ،خ�ل�ال
ال�سن ��وات اخلم� ��س املقبلة .ج ��اء ذلك خ�ل�ال م�ؤمتر

�صحف ��ي عق ��ده الوزي ��ر ،و�أعلن خالله �إق ��رار اخلطة
اال�ستثمارية ل�شركة غاز الب�صرة.
وق ��ال عب ��د اجلبار �إن اخلط ��ة اال�ستثماري ��ة التي مت
�إقراره ��ا ،ته ��دف لإ�ضاف ��ة  1.4مليار ق ��دم مكعبة من
الغاز امل�صاح ��ب يومي ًا ،م�شري ًا �إىل �أنها �ستوفر نحو
�ألفي درجة وظيفية خالل مدة تنفيذها.
ب ��دوره يق ��ول املخت� ��ص بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي با�سم
جمي ��ل �أنط ��وان يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن "هن ��اك
نوع�ي�ن م ��ن الغ ��از امل�صاح ��ب ،الأول ال ��ذي ي�ستثمر
م ��ع عملي ��ات ا�ستخراج النف ��ط دون ال�سيط ��رة عليه
ويق ��در بـ 27مليار مرت مكعب �سنويا ،والنوع الثاين
الذي ي�ستخرج لأغرا� ��ض الطبخ والعمليات الأخرى
وه ��ذا الن ��وع ال ميك ��ن ا�ستخدامه يف تولي ��د الطاقة
الكهربائية اال من خالل ت�صفيته لت�شغيل املحطات".
ووف ��ق تقديرات �سابقة ،ميتلك العراق خمزون ًا قدره
 132تريلي ��ون ق ��دم مكعب م ��ن الغاز ،ج ��رى �إحراق
 700ملي ��ار ق ��دم مكعب منه ��ا ،نتيجة �ضع ��ف القدرة
على ا�ستغالله.
ويتوق ��ع �أنطوان" ،ارتف ��اع �أ�سعار الغ ��از يف مو�سم
ال�شتاء املقبل ،وذلك لعدم توفر منظومات لنقل الغاز
ب�شكل مكثف وعدم توفر طاقات �إنتاجية للت�صدير".
وي ��رى املخت�ص بال�ش�أن االقت�صادي� ،أن "حرق الغاز
امل�صاح ��ب له العديد من ال�سلبيات ،منها تلوث البيئة
والت�سبب بارتفاع درجات احلرارة واالمرا�ض".
ويبني �أنطوان� ،أن "ا�ستثمار الغاز امل�صاحب يحتاج
اىل �إرادة حقيقية وتوجه فعلي بعيدا عن الف�ساد".
ي�ش ��ار اىل ان �شركة �سين ��وك ال�صينية تتوىل تطوير
حق ��ل "�أبو غ ��رب" يف حمافظة مي�س ��ان لإنتاج الغاز
امل�صاح ��ب ال�ستخ ��راج النفط ،وي�ضط ��ر العراق �إىل
ح ��رق كميات كب�ي�رة من الغاز امل�صاح ��ب ال�ستخراج
النفط ،ل�ضعف �إمكانات اال�ستثمار.

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

الذي ��ن يح ��ق له ��م الم�شارك ��ة والت�صوي ��ت في
االنتخاب ��ات البرلماني ��ة ب� �ـ 24مليون� � ًا و29
�أل ��ف و� 927شخ�ص ًا ،في حي ��ن يتناف�س 3523
مر�شح� � ًا ع ��ن  83دائ ��رة انتخابي ��ة عل ��ى 329
مقعد ًا في البرلمان.
وتاب ��ع �أن "عملية �ش ��راء الذمم تكون من خالل
الم ��ال ال�سيا�سي الفا�س ��د للح�صول عل ��ى �أكبر
ع ��دد م ��ن المقاع ��د البرلمانية" ،منوه ��ا �إلى �أن

هن ��اك ثالث دول تتناف� ��س فيما بينها في تقديم
الدعم المالي للحمالت الدعائية لكتل و�أحزاب
معينة.
من جانب ��ه� ،أو�ضح �سرب�س ��ت م�صطفى رئي�س
مجل� ��س مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات الأ�سب ��ق ف ��ي
ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) �أن هن ��اك نوعي ��ن م ��ن
المر�شحي ��ن الذين �سي�شاركون في االنتخابات
المبك ��رة ،الن ��وع الأول ه ��م المر�شح ��ون

الم�ستقل ��ون ،والثان ��ي ه ��م مر�شح ��و الأحزاب
والذي ��ن ر�ص ��دت لحمالته ��م االنتخابي ��ة �أمو ًال
كثيرة" .وو�ضعت المفو�ضية �ضوابط لتنظيم
الحم�ل�ات االنتخابية تتمثل في من ��ع االعتداء
عل ��ى حم�ل�ات المر�شحي ��ن الآخري ��ن ،و�أن ال
تقت ��رب الحمل ��ة االنتخابي ��ة م�ساف ��ة  100متر
م ��ن �أي مركز اقتراع ،وكذلك على �أن ال تت�ضمن
الحمل ��ة االنتخابي ��ة دع ��وات �إل ��ى النع ��رات
الطائفي ��ة والقومية والتكفيرية التي تدعو �إلى
زرع الكراهية.
ونوه ب� ��أن "الأح ��زاب الكبي ��رة تمتل ��ك �أمواال
كثيرة لتمويل حمالته ��ا االنتخابية على عك�س
الأح ��زاب ال�صغيرة الت ��ي ال تمتل ��ك الأموال"،
مبين ��ا �أن قواني ��ن االنتخاب ��ات البرلماني ��ة
والأح ��زاب والمفو�ضية تحت ��اج �إلى تعديالت
من اج ��ل مراجع ��ة مو�ضوع تموي ��ل الحمالت
االنتخابي ��ة م ��ن خالل تحدي ��د ال�سق ��ف المالي
ل ��كل مر�ش ��ح ومعرف ��ة م�ص ��ادر ه ��ذه الأم ��وال
ووج ��ه ال�ص ��رف .وكان ��ت المفو�ضي ��ة العلي ��ا
لالنتخاب ��ات في العراق ق ��د �أعلنت يوم ال�سبت
( 10تم ��وز  ،)2021ت�شكي ��ل لج ��ان لمتابع ��ة
حمالت المر�شحين ف ��ي االنتخابات البرلمانية
التي انطلقت الجمعة ،وم ��ن المقرر �أن ت�ستمر
حت ��ى موع ��د االنتخابات المبك ��رة المقررة في
 10ت�شرين الأول المقبل.
و�أك ��د �أن "م ��ن ال�صعوب ��ة عل ��ى مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات �أن ت�ص ��ل �إل ��ى م�ص ��ادر تموي ��ل
الأح ��زاب والكتل الم�شاركة ف ��ي االنتخابات"،
الفت ��ا �إل ��ى �أن "الح ��ل الأمث ��ل للم�شكل ��ة ه ��و
�إجبار كل الأح ��زاب والكتل على فتح ح�سابات
م�صرفية لمعرفة �أموالها".
ولفت �إلى �أن "الغريب ف ��ي الدعاية االنتخابية
�أنه ��ا ل ��م تك ��ن بالم�ست ��وى المطل ��وب مقارن ��ة
باالنتخابات الما�ضية كون �أن الكتل والأحزاب
والمر�شحي ��ن حما�سه ��م قلي ��ل ب�سب ��ب وج ��ود
احتمالية لت�أجيل االنتخابات المبكرة".

جمموعة من  13منظمة �إغاثة �إن�س ��انية تعمل
يف املنطق ��ة حذرت الي ��وم من ان اكرث من 12
مليون �شخ�ص يف العراق و�سوريا معر�ضني
حلرمانه ��م م ��ن امل ��وارد املائي ��ة والطع ��ام
والكهرب ��اء جراء ازمة مياه ح ��ادة تواجههم،
مطالبة باتخ ��اذ �إجراءات عاجلة ملعاجلة هذه
االزمة.
وجاء يف تقرير املنظمات الدولية ان اجلفاف
واملع ��دالت القيا�سية لقلة هب ��وط الأمطار مع
ارتف ��اع درجات احل ��رارة عرب املنطق ��ة ،كلها
ت�ش ��كل عوام ��ل تعمل على حرم ��ان اهايل من
مياه �ش ��رب و�سقي امل ��زارع .كذلك تعمل على
تعطي ��ل ام ��داد الطاق ��ة الكهربائي ��ة يف وق ��ت
تخل ��و فيها ال�سدود من اخلزي ��ن املائي ،التي
له ��ا بدورها ت�أثريات على اعم ��ال بنى حتتية
حيوية ب�ضمنها املن�ش�آت ال�صحية.
وقال ��ت ان درجات احل ��رارة العالية الناجمة
عن التغ�ي�ر املناخي تزيد م ��ن املخاطر و�شدة
حاالت اجلفاف .وقالت املنظم ��ات الإن�سانية
الت ��ي ت�ض ��م م ��ن بينه ��ا املجل� ��س الرنويجي
لالجئ�ي�ن و منظم ��ة  CAREومنظم ��ة
 Action Against Hungerم ��ن
ب�ي�ن منظم ��ات �أخ ��رى� ،إن  7مالي�ي�ن عراقي
عل ��ى الأق ��ل مه ��ددون باجلف ��اف و حرمانه ��م
م ��ن احل�صول عل ��ى املياه من النه ��ر ،م�شرية
اىل ان اك�ث�ر م ��ن خم�سة مالي�ي�ن مواطن �آخر
يف �سوري ��ا �سيحرم ��ون من مي ��اه النهر الذي
يعتمدون عليه اعتمادا مبا�شرا.
يف الع ��راق ،م�ساحات �شا�سع ��ة من الأرا�ضي
الزراعية وبحريات �صيد الأ�سماك وحمطات
انتاج الطاقة وم�ص ��ادر مياه ال�شرب قد جفت
م ��ن املي ��اه .وج ��اء يف التقري ��ر �أن حمافظ ��ة
نين ��وى م ��ن املتوق ��ع ان ينخف� ��ض انت ��اج
حم�ص ��ول احلنطة فيه ��ا بن�سب ��ة  %70ب�سبب
اجلف ��اف ،يف حني م ��ن املتوق ��ع ان ينخف�ض
انت ��اج احلنط ��ة يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان بحدود
الن�ص ��ف .وجاء يف بي ��ان املنظمات ان بع�ض
العوائ ��ل يف االنب ��ار الذي ��ن لي�س له ��م �سبيل
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للح�صول على ماء من النهر ينفقون ما يقارب
م ��ن  80دوالرا �شهري ��ا للح�صول عل ��ى املاء.
املدير الإقليمي للمجل�س الرنويجي لالجئني،
كار�سنت هان ��زن ،قال "االنهي ��ار الكامل للماء
و�إنت ��اج الغ ��ذاء بالن�سب ��ة ملاليني م ��ن النا�س
يف الع ��راق و�سوري ��ا ه ��و �أم ��ر و�شي ��ك .م ��ع
وج ��ود مئ ��ات الآالف م ��ن النا�س م ��ا يزالون
نازحني يف العراق ،وكثريون �آخرون يفرون
بارواحه ��م يف �سوريا ،فان ب ��روز ازمة املياه
�سي�صب ��ح قريب ��ا كارث ��ة غ�ي�ر م�سبوق ��ة تدفع
الكثريي ��ن للن ��زوح" .يف حني قال ��ت ،نريفانا
�شوق ��ي ،املديرة االقليمي ��ة ملنظمة CARE
ملنطق ��ة ال�ش ��رق الأو�س ��ط و�شم ��ال افريقيا "
الو�ض ��ع يتطل ��ب م ��ن ال�سلط ��ات يف املنطق ��ة
واحلكوم ��ات املانح ��ة ان تتح ��رك ب�سرع ��ة
لإنقاذ حياة كثريين يف ه ��ذه االزمة الأخرية
الت ��ي ت�أت ��ي و�س ��ط �أزم ��ات �أخ ��رى متمثل ��ة
بتف�شي وباء كورونا وتدهور اقت�صادي حاد
وظ ��روف امنية غري م�ستقرة .وما وراء ازمة
املياه والغذاء الطارئة ،فانهم يحتاجون على
امل ��دى البعيد اال�ستثمار يف حل ��ول م�ستدامة
الزم ��ة املي ��اه" .املدي ��ر الإقليم ��ي للمجل� ��س
الدمناركي لالجئ�ي�ن ملنطقة ال�شرق الأو�سط،
ج�ي�ري غاريف ،قال "م ��ن املتوقع اجتاه ازمة
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املياه هذه نحو الأ�سو�أ .ومن املتوقع ان تزيد
م ��ن حدة ال�صراع يف منطقة هي �أ�صال تعاين
من ع ��دم ا�ستقرار .لي�س هن ��اك وقت نذخره،
علين ��ا ان جند حلوال م�ستدام ��ة ت�ضمن وفرة
املاء والغذاء الآن وللأجيال القادمة".
كث�ي�ر م ��ن املزارع�ي�ن انفق ��وا مدخراته ��م
واوقع ��وا نف�سه ��م يف ديون من اج ��ل الإبقاء
على حياة حيواناته ��م .حامد علي من منطقة
البعاج ،التي تعترب احد اكرث املناطق ت�ضررا
باجلف ��اف يف نين ��وى ،قال "ب�سب ��ب اجلفاف
مل ا�ستط ��ع ح�ص ��اد �أي كمية م ��ن احلنطة هذا
العام .واالن انا مثقل بالديون".
ويف تقري ��ر ن�ش ��ره املكت ��ب االقليم ��ي ملنظمة
الهج ��رة الدولي ��ة  IOMيف العراق بتاريخ
� 22آب احل ��ايل ذك ��ر ان اح ��د �أ�سب ��اب تراجع
عودة النازحني ملناطقه ��م يف الفرتة االخرية
يع ��ود لعام ��ل اجلف ��اف ال ��ذي ا�ض ��ر مبعظ ��م
املناطق الزراعية والريفية يف البالد.
وقال ��ت منظم ��ة الهج ��رة انه ��ا ر�ص ��دت خالل
الف�ت�رة املح�صورة ما بني �شهري �أيار ومتوز
 2021ت�سجي ��ل ادن ��ى معدل ع ��ودة للنازحني
اىل دياره ��م من ��ذ الع ��ام  ،2015م�ش�ي�رة اىل
ان ذل ��ك يع ��ود لع ��دة عوام ��ل م�شرتك ��ة امنية
واقت�صادي ��ة وكذلك لعام ��ل اجلفاف احلا�صل

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
بريوت /القاهرة /قرب�ص

يف مناطق زراعية وريفية حول البالد ،حيث
ان النازحني غري قادرين على العودة ملخاطر
عواق ��ب حال ��ة اجلف ��اف .وج ��اء يف تقري ��ر
املنظمة "كث�ي�ر من النازح�ي�ن ال ي�ستطيعون
الع ��ودة ملناطقه ��م خ�شي ��ة مواجهتهم عواقب
حال ��ة اجلف ��اف خ�صو�ص ��ا النازح�ي�ن الذين
ترج ��ع ا�صولهم ملناط ��ق احل�ضر والبعاج من
حمافظة نينوى" .وا�ستنادا لتقرير �أ�صدرته
الأمم املتح ��دة يف حزي ��ران فان ��ه منذ خريف
� 2020شهدت منطقة حو�ض البحر املتو�سط
معدالت منخف�ض ��ة جدا من موا�س ��م االمطار
�ساهمت يف �إيجاد ظ ��روف جفاف يف كل من
العراق و�سوريا .وقالت ان ازمة املياه رافقها
تدنيا حادا مبنا�سيب تدفق املياه لنهر الفرات
ع�ب�ر تركيا على م ��دى ا�شهر ،حي ��ث انخف�ض
من معدل  500مرت مكعب بالثانية خالل �شهر
كان ��ون الثاين اىل  214مرت مكع ��ب بالثانية
خالل �شهر حزيران.
وا�ستن ��ادا اىل الأمم املتح ��دة ف ��ان الع ��راق
يواج ��ه ث ��اين اك�ث�ر مو�س ��م جفاف من ��ذ 40
عام ��ا ب�سب ��ب قل ��ة مع ��دالت هب ��وط االمطار،
�أما �سوري ��ا فانها تواجه حالي ��ا �أ�سو�أ مو�سم
جفاف منذ �سبعة �أعوام.
عن reliefweb
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زعماء كتل وحمافظني
يتنازلون عن املقاعد لبناتهم
و�شقيقاتهم

نحو  70نائبة حالية و�سابقة تعود للرت�شح يف انتخابات
اخلريف بينهن وزيرة وممثلة معروفة

 غ���ي���اب ال��ع�����ش��ر الأوائ��������ل ف��ـ��ي ع����دد الأ������ص�����وات ب��ان��ت��خ��اب��ات 2018

نائبة واحدة
وف ��ي المثنى فتتناف�س  16مر�شحة من ا�صل 57
مر�شح ��ا ل�شغ ��ل  7مقاعد اثنين منه ��ا مخ�ص�صة
للن�ساء.
وتع ��ود نائب ��ة واح ��دة للتر�ش ��ح وه ��ي ا�شواق
كري ��م عن تحال ��ف الفتح ،فيم ��ا تناف�سها نائبتان
�سابقتان وهما :خديج ��ة وادي وخولة الزيادي
�شقيق ��ة محاف ��ظ المثن ��ى الحال ��ي احم ��د منف ��ي
الزيادي.
ف ��ي غ�ض ��ون ذل ��ك تتناف� ��س  24مر�شح ��ة ف ��ي
الديواني ��ة على �شغل  3مقاعد مخ�ص�صة للن�ساء
من �أ�صل  11مقعدا يتناف�س عليه  105مر�شحين
في عموم المحافظة.
وتر�ش ��ح عل ��ى مقاع ��د الن�س ��اء النائبت ��ان �سهام
مو�س ��ى عن تحال ��ف الفتح و�ضح ��ى ر�ضا �ضمن
التر�شيح ��ات الفردية ،فيما ل ��م ت�سجل عودة اي
نائبة �سابقة للتناف�س.

قرر اكثر من ن�صف النائبات
في البرلمان الحالي عدم
التر�شح في االنتخابات
الت�شريعية المبكرة المقررة
اجرا�ؤها في الخريف القادم
( 10ت�شرين االول).
وا�ستبعدت المفو�ضية
الخا�صة باالنتخابات اكثر
من  20مر�شحة ال�سباب
تتعلق باالنتماء الى "البعث"
وارتكاب جرائم.

 بغداد /تميم الح�سن
وغاب ��ت ع ��ن ال�سب ��اق م ��ن الن�س ��اء ،مر�شح ��ات
ك ��ن ح�صل ��ن عل ��ى المراك ��ز الع�ش ��رة االولى في
االنتخاب ��ات االخيرة بعدد اال�صوات ،وبع�ضهن
تفوقن على الرجال.
بالمقاب ��ل ع ��ادت  43نائب ��ة حالي ��ة و � 25سابقة
ال ��ى التناف�س ،كما تر�شحت ممث�ل�ات و�شقيقات
محافظين وبنات زعماء �سيا�سيين معروفين.
كما تتناف� ��س اكثر  14مر�شحة بينهن وزيرة في
الحكومة الحالية على مقاعد "كوتا" المكونات
في  5محافظات.
ويخو� ��ض االنتخابات النيابي ��ة القادمة � 3آالف
و 552مر�شحا بينهم  982مر�شحة و 162منهن
ب�شكل فردي.
وكانت انتخابات عام  2018قد �شهدت م�شاركة
 1983مر�شح ��ة بينه ��ن  8ن�س ��اء يتر�أ�سن قوائم
وتحالفات انتخابية.
وح�صل ��ت الن�ساء في انتخابات عام  2018على
 84مقع ��دا م ��ن مجموع  329مقع ��دا في مجل�س
النواب.
المدن الكبيرة
في بغداد تتناف� ��س  285مر�شحة من ا�صل 901
مر�شح� � ًا عل ��ى �شغ ��ل  71مقع ��دا بينه ��م مقعدان
مخ�ص�صان لـ"كوتا" المكونات.
وتع ��ود  6نائب ��ات حاليات ال ��ى التر�شح ،وهن:
النائب ��ة عالية ن�صيف عن ائتالف دولة القانون،
هناء تركي ع ��ن كتلة م�ستقلون ،وحدة الجميلي
عن تقدم ،اكتفاء الح�سناوي عن تحالف الفتح.
ا�ضافة الى النائبة ان�سجام الغراوي عن تحالف
ق ��وى الدولة ،عائ�شة الم�س ��اري عن تحالف عزم
بزعامة خمي�س الخنجر.
تر�ش ��ح النائب ��ة ال�سابق ��ة �صب ��اح التميم ��ي م ��ع
�شقيقه ��ا اركان التميم ��ي �ضم ��ن التر�شيح ��ات
الفردي ��ة ،وعت ��اب ال ��دوري ع ��ن ع ��زم ،نج ��اة
العبي ��دي ع ��ن حرك ��ة ال�شب ��اب للتغيي ��ر ،وندى

الجبوري عن تقدم.
و�ضم ��ن التر�شيح ��ات الجدي ��دة تر�ش ��ح �س ��ارة
ع�ل�اوي ابنة زعي ��م ائت�ل�اف الوطني ��ة ورئي�س
ال ��وزراء اال�سبق اياد ع�ل�اوي الذي اعلن ال�شهر
الما�ض ��ي مقاطعته االنتخاب ��ات ،والممثلة �آ�سيا
كم ��ال عن حرك ��ة وع ��ي الت ��ي يقوده ��ا القيادي
المن�شق عن تيار الحكمة �صالح العرباوي.
بالمقابل ف� ��إن �أبرز الن�ساء الغائبات عن ال�سباق
االنتخاب ��ي ف ��ي بغ ��داد ،ه ��ي النائب ��ة ماج ��دة
التميمي الت ��ي ح�صلت على مقع ��د خارج "كوتا
الن�ساء" بعدما جمعت اكثر من  55الف �صوت.
اما نينوى فتتر�شح عنها  126امر�أة �ضمن 422
مر�شح� � ًا ل�شغ ��ل  34مقعدا ،بينه ��ن  5نائبات في
البرلمان الحالي.
والنائب ��ات ه ��ن :اخال� ��ص الدليمي ع ��ن الحزب
الديمقراط ��ي الكرد�ستان ��ي ،ب�سم ��ة ب�سي ��م ع ��ن
تقدم ،هدى جارالله عن عزم ،انت�صار الجبوري
عن تقدم ،ولليال محمد عن الفتح.
ام ��ا المر�شح ��ات من النائب ��ات ال�سابق ��ات فهن:
النائب ��ة ال�سابق ��ة جميل ��ة العبيدي الت ��ي اثارت
قبل �سن ��وات الر�أي العام بحديثه ��ا عن ت�شجيع
الرج ��ال لل ��زواج باكثر من م ��رة ،وتتر�شح هذه
المرة �ضمن التر�شيحات الفردية.
الى جان ��ب النائبة ال�سابقة ن ��ورة البجاري عن
تحال ��ف تقدم ،ونهلة الهبابي �ضمن التر�شيحات
الفردية.
وف ��ي الب�ص ��رة هن ��اك  66مر�شح ��ة �ضم ��ن 243
مر�شحا ل�شغ ��ل  26مقعدا .وعادت  3نائبات الى
التناف�س وه ��ن :انت�صار ح�سن عن الفتح ،ثورة
جواد عن تحال ��ف العقد الوطني برئا�سة رئي�س
هيئة الح�شد فالح الفيا�ض.
ا�ضاف ��ة ال ��ى النائبة زهرة البج ��اري التي فازت
ع ��ن تي ��ار الحكم ��ة ،وتتر�شح هذه الم ��رة �ضمن
حرك ��ة بالدي الوطنية الت ��ي �شغلت فيها من�صب
الأمين العام.

كم ��ا ع ��ادت ال ��ى التناف� ��س النائب ��ة ال�سابقة عن
ائتالف دولة القان ��ون عواطف تركي ،وتتر�شح
ه ��ذه المرة عن حزب المهنيي ��ن لالعمار برئا�سة
وزير االعمار ال�سابق محمد الدراجي.
غياب �صاحبات �أعلى الأ�صوات
ام ��ا في االنب ��ار فتتر�شح  49ام ��ر�أة �ضمن 166
مر�شحا ل�شغل  15مقعدا ،وعادت الى المحافظة
ه نائبات في البرلمان الحالي.
والنائبات العائدات هن� :سمعية غالب وابت�سام
درب ونهل ��ة جب ��ار ونهلة حمد ع ��ن تقدم ،وغادة
نوري عن تحالف العقد الوطني.
ام ��ا النائب ��ات ال�سابق ��ات فتعود ايم ��ان مو�سى
الى التناف� ��س �ضمن التر�شيحات الفردية ،ولقاء
وردي �ضمن الم�شروع الوطني العراقي.
وف ��ي ذي قار فتتناف� ��س  36مر�شحة �ضمن 136
مر�شح ��ا ل�شغل  19مقعدا ف ��ي المحافظات ،فيما
عادت نائبتان اثنتان الى ال�سباق االنتخابي.
وق ��ررت النائب ��ة زين ��ب وحيد دخ ��ول التناف�س
�ضم ��ن تحالف قوى الدولة ،وعال عودة مر�شحة
عن تحالف الفتح.
كذل ��ك عادت النائبة ال�سابق ��ة امل عطية للتر�شح
ع ��ن تحالف الفتح ،نوال جمع ��ة النائبة ال�سابقة
اي�ضا �ضمن التر�شيحات الفردية.
بالمقاب ��ل فق ��د غاب ��ت ع ��ن التناف� ��س النائب ��ة
الم�ستقيلة هيفاء االمين �صاحبة اعلى اال�صوات
من الن�س ��اء في المحافظة ف ��ي انتخابات 2018
والتي ح�صلت على اكثر من  12الف �صوت.
وا�ستقال ��ت امي ��ن م ��ع زميله ��ا رائ ��د فهم ��ي في
الح ��زب ال�شيوعي �ضمن تحال ��ف �سائرون عقب
احداث تظاهرات ت�شرين في .2019
عودة نائبات �سابقات
وف ��ي مي�سان تتناف�س  18مر�شحة من �ضمن 61
مر�شح ��ا ل�شغ ��ل  10مقاع ��د ،من بينه ��ن نائبتان

اثنت ��ان ،وهم ��ا� :سهام �شنون ع ��ن تحالف النهج
الوطن ��ي ،ودالل الغ ��راوي ع ��ن حرك ��ة الوف ��اء
العراقية.
اما في �صالح الدين فيرتفع عدد المر�شحات في
المحافظة الى  61مر�شح ��ة �ضمن  194مر�شحا
ل�شغل  12مقعدا  3منها مخ�ص�صة للن�ساء.
وتظهر قوائم التناف�س عودة النائبة كفاء فرحان
عن تحالف العق ��د الوطني ،ومنار ال�شديدي عن
الفتح ،و�شمائل العبيدي عن تحالف عزم.
كذلك تع ��ود كل من النائب ��ة ال�سابقة امل مرعي،
و�سه ��اد العبي ��دي ،وهن ��اء ا�صغ ��ر ،وا�ش ��واق
الجبوري الى التناف�س مرة اخرى.
وفي ديالى خ�ص�ص ��ت  4مقاعد للن�ساء من ا�صل
 14تتناف� ��س عليه ��ا  52ام ��ر�أة م ��ن �ضم ��ن 164
مر�شحا في عموم المحافظة.
وتع ��ود النائبة اقب ��ال عدنان ع ��ن تحالف تقدم،
وناه ��دة الدايني عن تحالف ع ��زم الى التناف�س
في المحافظة.

انتقال من بغداد �إلى كركوك
اما في كركوك فهناك  3مقاعد مخ�ص�صة للن�ساء
تتناف�س عليها  35مر�شح ��ة �ضمن  136مر�شحا
في المحافظة ل�شغل  12مقعدا.
وتع ��ود ه ��ذه الم ��رة �آال طالبان ��ي الت ��ي ف ��ازت
الع ��ام الما�ض ��ي عن تحالف بغداد ف ��ي العا�صمة
للتر�شح ف ��ي كركوك مع ح ��زب االتحاد الوطني
الكرد�ستان ��ي ال ��ذي يخو� ��ض االنتخابات تحت
ا�س ��م تحال ��ف كرد�ست ��ان ،وخديجة عل ��ي �ضمن
التر�شيحات الفردية.
كما تع ��ود ال ��ى التناف� ��س النائب ��ة ال�سابقة زالة
نفطج ��ي الت ��ي تتر�ش ��ح �ضم ��ن جبه ��ة تركم ��ان
العراق الموحدة.
ال ��ى ذل ��ك تتناف� ��س  39مر�شحة في باب ��ل ل�شغل
 4مقاع ��د للن�ساء من �أ�ص ��ل  ،17فيما و�صل عدد
المر�شحين بالمحافظة الى  157مر�شحا.

في النجف وكربالء
اما في النج ��ف فتتقدم  30امر�أة ل�شغل  3مقاعد
مخ�ص�ص ��ة للن�ساء ف ��ي المحافظ ��ة� ،ضمن 103
مر�شحين ل�شغل  12مقعدا في عموم النجف.
وتع ��ود نائب ��ة واحدة ف ��ي النجف ال ��ى التر�شح
وه ��ي �سع ��اد جبار عن ح ��زب االتف ��اق الوطني،
ولق ��اء �آل يا�سي ��ن النائب ��ة ال�سابق ��ة ع ��ن الكتلة
ال�صدرية.
بالمقاب ��ل تتناف�س  35امر�أة �ضمن  113مر�شحا
ف ��ي كرب�ل�اء ل�شغ ��ل  11مقع ��دا بينه ��ا  3مقاع ��د
مخ�ص�صة للن�ساء.
وتظهر قوائم التناف�س تر�شح النائبة ليلى فليح
�ضمن التر�شيح ��ات الفردية ،منال حميد ائتالف
الن�ص ��ر ،ال ��ى جان ��ب النائب ��ة ال�سابق ��ة ابت�سام
الهالل ��ي ع ��ن المنت ��ج الوطن ��ي التابع ��ة للنائب
ال�ساب ��ق ومحاف ��ظ وا�س ��ط ال�ساب ��ق غ�ضنف ��ر

بابل ووا�سط
وتع ��ود نائب ��ة واح ��دة فق ��ط للتناف�س ف ��ي بابل
وه ��ي من ��ال الم�سلم ��اوي �ضم ��ن التر�شيح ��ات
الفردي ��ة ،فيم ��ا تع ��ود النائب ��ة ال�سابق ��ة حن ��ان
الفت�ل�اوي رئي�سة حرك ��ة ارادة للتر�شح لكن مع
كتلتها ال�سابقة دولة القانون.
اما ف ��ي وا�سط فهن ��اك  28مر�شح ��ة �ضمن 123
مر�شح ��ا يتناف�س ��ون عل ��ى �شغ ��ل  10مقاع ��د من
بينها  3مخ�ص�صة للن�ساء.
وتعود الى التناف�س في المحافظة النائبة اقبال
عبد الح�سين عن تحالف ت�صميم بزعامة محافظ
الب�ص ��رة ا�سع ��د العيدان ��ي ،واينا� ��س ناجي عن
الكتلة ال�صدرية.
بالمقاب ��ل تع ��ود نائبة واح ��دة �سابق ��ة فقط الى
المناف�س ��ة وه ��ي النائب ��ة انت�ص ��ار الغرابي عن
الكتلة ال�صدرية اي�ضا.

البطيخ وهي حركة مقربة من تحالف الفتح.

مدن كرد�ستان
ام ��ا في اربي ��ل فهناك  18مر�شحة م ��ن ا�صل 52
مر�شحا يتناف�سون على  15مقعدا في المحافظة
من �ضمنها  4مقاعد مخ�ص�صة للن�ساء.
ول ��م ت�سج ��ل اربي ��ل ع ��ودة اي نائب ��ة حالية او
�سابق ��ة ال ��ى التر�ش ��ح مج ��ددا ،فيم ��ا غاب ��ت عن
التناف� ��س النائب ��ة هدار زبير الت ��ي ح�صلت على
المرك ��ز ال�ساد�س �ضمن اعل ��ى  10ن�ساء ح�صلن
عل ��ى ا�ص ��وات ف ��ي انتخاب ��ات  2018و�شغل ��ن
مقاعد خارج الـ"الكوتا".
بالمقابل ع ��ادت نائبتان اثنتان ف ��ي ال�سليمانية
وهن ي�سرى رجب �ضم ��ن التر�شيحات الفردية،
و�سروة عبد الواحد �ضمن حركة الجيل الجديد
والتي كانت قد فازت في  2018عن اربيل.
كذل ��ك تع ��ود النائب ��ة ال�سابق ��ة ا�ش ��واق الجاف
ال ��ى التناف� ��س �ضم ��ن الح ��زب الديمقراط ��ي
الكرد�ستاني.
ويبل ��غ ع ��دد المر�شح ��ات ف ��ي ال�سليماني ��ة 23
مر�شح ��ة ل�شغ ��ل  5مقاع ��د م ��ن ا�ص ��ل  18مقعدا
مخ�ص�صا للمحافظة ،فيما عدد المر�شحين الكلي
و�صل الى  63مر�شحا.
وف ��ي ده ��وك ع ��ادت نائب ��ة واح ��دة فق ��ط وهي
رئي�س ��ة الح ��زب الديمقراط ��ي الكرد�ستان ��ي في
البرلمان فيان �صبري الى التر�شح �ضمن الحزب
نف�سه ،فيما بلغ عدد المر�شحات  18مر�شحة.
وخ�ص�ص ��ت لده ��وك  3مقاعد للن�س ��اء من ا�صل
 ،11فيما يبلغ عدد المر�شحين الكلي بالمحافظة
 30مر�شحا.
مقاعد المكونات
ام ��ا المقاع ��د الت�سع ��ة المخ�ص�ص ��ة لـ"كوت ��ا"
المكون ��ات ف ��ي بغ ��داد ،اربيل ،نين ��وى ،دهوك،
كرك ��وك ،ووا�سط ،فتتر�شح عنه ��ا  14امر�أة من
ا�صل  66مر�شحا.
واب ��رز المتناف�سي ��ن عن مقع ��د الم�سيحيين هي
وزيرة الهج ��رة الحالية ايفان يعقوب عن حركة
بابلي ��ون التابع ��ة لري ��ان الكلدان ��ي القيادي في
الح�شد ال�شعبي.
بالمقاب ��ل ابع ��دت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات 23
ام ��ر�أة من ا�ص ��ل  284مبع ��دا ،ال�سب ��اب �شمول
بع�ضه ��م بقان ��ون الم�ساءلة والعدال ��ة ،و�صدور
احكام ق�ضائية ،او نق�ص في االوراق المطلوبة
للتر�شح مث ��ل ماحدث مع النائبة لبنى رحيم عن
بابل �ضمن تيار الحكمة.

ال����ع����راق ي�����س��ع��ى ل�����دور ال��و���س��ي��ط ف���ي ال�������ش���رق الأو����س���ط
 بغداد  /المدى
بعدم ��ا �أ�ضعفت ��ه الأزم ��ات والح ��روب
المتتالي ��ة خ�ل�ال الأع ��وام الأربعي ��ن
الما�ضي ��ة ،ي�سع ��ى الع ��راق الي ��وم �إل ��ى
اال�ضط�ل�اع ب ��دور الو�سي ��ط ف ��ي ال�شرق
الأو�سط من خالل قمة �إقليمية تهدف �إلى
"نزع فتيل" الأزمات في المنطقة.
ت ��رى المحلل ��ة ال�سيا�سي ��ة العراقي ��ة
مار�سين ال�شمري ب�أن القمة ت�ش ّكل ر�سالة
مفاده ��ا �أن ع ��راق �ص ��دام ح�سي ��ن "الذي
كان يثير الخ ��وف واالحتقار" قد انتهى،
و�أن حقبة "الدولة ال�ضعيفة التي يدو�س
عليها جيرانها" بع ��د الغزو الأميركي في
العام  ،2003قد و ّلت �أي�ض ًا.
ويطمح رئي�س الوزراء العراقي م�صطفى
الكاظم ��ي الذي و�صل ال�سلط ��ة في �أيار/
مايو  2020ف ��ي �أعقاب حراك احتجاجي
مناه� ��ض للنظ ��ام ف ��ي ت�شري ��ن الأول/
�أكتوب ��ر � ،2019إل ��ى جع ��ل الع ��راق ن ��د ًا
لطهران والريا�ض و�أنقرة ووا�شنطن.
وته ��دف القمة المق ��ررة في بغ ��داد نهاية
ال�شه ��ر �إل ��ى من ��ح الع ��راق "دور ًا بن ��اء
وجامع� � ًا لمعالجة الأزم ��ات التي تع�صف
بالمنطق ��ة" ،عل ��ى م ��ا �أكدت م�ص ��ادر من
محيط رئي�س الوزراء.
لك ��ن ذلك ي�ش ��كل تحدي ��ا لهذا البل ��د الذي

تمار� ��س فيه �إي ��ران نفوذا كبي ��را وحيث
تبدو ال�سلطات عاجزة عن تلبية تطلعات
ال�شع ��ب عل ��ى �صعي ��د العم ��ل والخدمات
الأ�سا�سية واالفالت م ��ن العقاب وغيرها
من المجاالت.
وحت ��ى الآن ،ت�أكد فقط ح�ض ��ور الرئي�س

الفرن�س ��ي �إيمانوي ��ل ماك ��رون ،الالع ��ب
الوحي ��د غي ��ر الإقليم ��ي الم�ش ��ارك ف ��ي
الحدث� ،إلى جان ��ب نظيره الم�صري عبد
الفت ��اح ال�سي�سي والملك الأردني عبدالله
الثاني.
ودعي للم�شاركة �أي�ضا الرئي�سان التركي

رجب طي ��ب �إردوغان والإيراني ابراهيم
رئي�س ��ي ف�ض�ل�ا ع ��ن العاه ��ل ال�سع ��ودي
المل ��ك �سلمان ب ��ن عبد العزي ��ز ،لكنهم لم
ي�ؤك ��دوا ح�ضوره ��م بعد بح�س ��ب م�صدر
عراق ��ي .وف ��ي ح ��ال ح�ض ��ر الخ�صم ��ان
الإيران ��ي وال�سع ��ودي مع� � ًا عل ��ى طاولة

واح ��دة ف ��ي ه ��ذه القم ��ة� ،سي�ش ��كل ذل ��ك ممثلي ��ن ع ��ن الريا� ��ض وطه ��ران .ويرى
حدث� � ًا بح� � ّد ذاته ،وقد يع ��زز موقع بغداد من�ص ��ور �أن ه ��دف الع ��راق الحال ��ي
"كو�سي ��ط" ،على م ��ا ي�شرح الباحث في ه ��و التح ��ول م ��ن موقع ��ه كـ"مر�س ��ال"
مركز "�شاتام هاو�س" ريناد من�صور.
�إل ��ى "مح� � ّرك" للمحادث ��ات بي ��ن �إي ��ران
وكان ��ت بغ ��داد �أ�ص�ل ً�ا ،خ�ل�ال الأ�شه ��ر وال�سعودية اللتين قطعت ��ا عالقاتهما في
الما�ضي ��ة ،م�سرح� � ًا للق ��اءات مغلق ��ة بين الع ��ام  .2016وحت ��ى الآن ،ل ��م يك�ش ��ف
المنظم ��ون العراقي ��ون ع ��ن الموا�ضي ��ع
التي �ستطرح خالل القمة.
ويرج ��ح �أن بغ ��داد تن ��وي �أي�ض� � ًا ط ��رح
النف ��وذ الإيران ��ي عل ��ى �أرا�ضيه ��ا والذي
ب ��ات بالن�سب ��ة لكثي ��ر م ��ن العراقيي ��ن،
ح�ضور ًا �سلبي ًا.
و�أو�ض ��ح مراق ��ب غرب ��ي متاب ��ع للمل ��ف
طل ��ب ع ��دم ك�ش ��ف هويت ��ه ب� ��أن "العراق
يري ��د الإم�ساك بزمام الأم ��ور في تحديد
م�ساره ،وال يرغ ��ب بعد اليوم �أن يخ�ضع
لت�أثيرات التوترات الإقليمية".
كذلك يفتر�ض �أي�ض ًا �أن تطرح خالل القمة
ق�ضية �سيادة العراق.
وق ��د يطرح ف ��ي القمة مل ��ف ح�سا�س �آخر
ه ��و العمليات الع�سكري ��ة التي تخو�ضها
تركيا في �شمالي الع ��راق وفي كرد�ستان
الع ��راق �ض� � ّد متم ��ردي ح ��زب العم ��ال
الكرد�ستاني الم�صنف "�إرهابي ًا" من قبل
�أنقرة.
وتثي ��ر ال�ضرب ��ات التركي ��ة المتك ��ررة
الت ��ي ت ��ودي �أحيان ًا بحي ��اة مدنيين على

الأرا�ض ��ي العراقي ��ة ا�ستياء بغ ��داد لكنها
لم ترفع النب ��رة كثير ًا في هذا الملف �ضد
جارتها تركيا التي هي �أحد �أبرز �شركائها
التجاريين.
وعل ��ى ال�صعي ��د الداخل ��ي ت�أت ��ي القم ��ة،
قب ��ل �أقل م ��ن �شهري ��ن عل ��ى االنتخابات
الت�شريعي ��ة المبك ��رة الت ��ي تنظ ��م فيم ��ا
يعي�ش العراق �أزمة اجتماعية واقت�صادية
و�سط تف�شي وباء كوفيد.19-
وي�شير ريناد من�صور �إلى �أن "العراقيين
ال ي�شعرون ب�أن ه ��ذه الحكومة تمثلهم"،
م�ضيف� � ًا �أن "الكثي ��ر م ��ن العراقيي ��ن
يجدون �أنف�سهم �ضحايا للف�ساد" المزمن
الم�ست�ش ��ري ف ��ي كل مفا�ص ��ل المجتمع،
فيم ��ا �شه ��د الع ��راق �صيف ��ا ح ��ارا وجافا
تخللت ��ه حرائق ف ��ي م�ست�شفيات ا�سقطت
�ضحايا ،وانقطاع للكهرباء.
وعلى الرغم م ��ن �أن الكاظمي غير مر�شح
لمقع ��د برلمان ��ي ،لكن ��ه ق ��د ي�سع ��ى �إل ��ى
الع ��ودة رئي�س ًا لل ��وزراء لوالية كاملة من
خالل "ائتالف حكومي جديد تتفق عبره
كل الأحزاب على رئي� ��س للوزراء" ،على
م ��ا تو�ضح مار�سين ال�شم ��ري ،فيما عليه
الموازن ��ة ف ��ي الوقت ذاته بي ��ن االهتمام
بالق�ضاي ��ا الداخلي ��ة الطارئ ��ة والق�ضايا
الإقليمي ��ة ،ب ��دون تغلي ��ب الأخي ��رة على
�أزمات الداخل.
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جتارة احلبوب :مواقع ال�شركة يف ال�شرقاط والطوز
تبا�شر بت�سليم ال�صكوك للفالحني و املزارعني م�سوقي احلنطة لعام . ٢٠٢١
وبابل �ستوزع ال�صكوك حال دخول املبلغ امل�ستلم م�صرفيا ...
بغداد  /عامر عبد العزيز

باش��رت مواق��ع وف��روع الش��ركة
العام��ة لتج��ارة احلب��وب اح��دى
ش��ركات وزارة التج��ارة بتوزي��ع
الصكوك اخلاصة مبسوقي احلنطة
ملوس��م  ٢٠٢١والبال��غ مق��داره
مائتنان وخمس��ون ملي��ار كوجبة
رابعة .
اك��د ذل��ك املهندس باس��م نعيم
العكيل��ي مدي��ر ع��ام الش��ركة
العامة لتجارة احلبوب.
وقال باش��رت مالكاتنا احلس��ابية
العامل��ة ف��ي صوامع الش��رقاط
والط��وز بتس��ليم الفالح�ين
واملزارع�ين الصك��وك للوجب��ة
الرابعة.
واضاف��ة ال��ى توجي��ه ومتابع��ة
الدكتور عالء اجلب��وري وزير التجارة
باالس��راع ف��ي اجن��از وتنظي��م
الصكوك وتسليمها ملستحقيها
وف��ق النظ��ام املعتم��د ح��ول

قيادة �شرطة بغداد
مديرية �ش�ؤون ال�سيطرات

http://www.almadapaper.net

وزارة النقل
ال�شركة العامة لإدارة النقل اخلا�ص
الق�سم :الأمالك والعقارات

العدد:
التاريخ2021/8/17 :م

�إعـــالن رقم ()8729
بالنظر لعدم ح�صول راغب

تعلن الشركة العامة إلدارة النقل اخلاص عن إجراء مزايدة علنية لتأجير املشيدات ادناه في محافظة
(ذي قار) في اليوم (اخلامس عشر) تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم
( )21لسنة  2013املعدل .والشروط التي ميكن احلصول عليها من قسم الشركة أعاله لقاء مبلغ ()5000
دينار غير قابلة للرد .فعلى الراغبني احلضور في الساعة احلادية عشر في قسم الشركة في محافظة
(ذي قار) على ان يقدم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من الضريبة معنون إلى (الشركة العامة إلدارة النقل
اخلاص) وهوية األحوال املدنية وشهادة اجلنسية أو (البطاقة الوطنية املوحدة) وبطاقة السكن (النسخ
األصلية) ويدفع التأمينات القانونية البالغة  %20مضروبا ً في عدد سنني العقد بصك مصدق ويتحمل
من ترسو عليه املزايدة أجور خدمة بنسبة  %2وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني في عدد سنني العقد
وفي حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية جتري املزايدة في اليوم التالي

ت
االسبقية في التسويق.
وب�ين أن الوح��دة احلس��ابية ف��ي
صومع��ة الطوز باش��رت بتنظيم
وتوزي��ع الصكوك على املس��وقني
بع��د وص��ول االش��عارات ملصرف
الرشيد فرع الطوز ،موكدا ان املبلغ
ال��ذي مت توزيعه بل��غ مليار ومائتني
وخمسون مليون.

وكش��ف العكيل��ي أن اجمال��ي
املس��تحقات املالي��ة ملس��وقي
احلنطة في بابل ملوس��م  ٢٠٢١هو
( ١٣٦مليار وخمسون مليون) دينار و
مت توزيع مبلغ ( ٣٥مليار٦٨١مليون)
للدفع��ات الس��ابقة والي��وم مت
استالم ( ١٥مليار) سيتم توزيعها
حال دخول الصك مصرفيا.

مذكرة قب�ض

استنادا ً ألحكام املادة ( / 8ثانياً) في أ د رقم 17
لسنة  2008قررت إصدار أمر قبض على املتهم
املدرجة أوصافه ادناه وارساله إلينا وذلك لوجود
مجلس حتقيقي مشكل بحقه.
 -1الرتبة  /شرطي.
 -2االسم /عبد اخلالق قاسم جبر الغراوي
 -3اسم االم -------- /
 -4املهنة /منتسب شرطة.
 -5العنوان  /بغداد الكفاح م 123/ش17/

 -6اقرب نقطة دالة  /مركز شرطة باب الشيخ
 -7محل االنتساب  /قيادة شرطة بغداد /
مديرية شؤون السيطرات والطرق اخلارجية.
 -8املادة القانونية  /وفق املادة ( / 32اوال ً وثانياً) ق
ع د رقم  14لسنة  2008املعدل.
 -9جهة الطلب  /رئيس اجمللس التحقيقي

العقيد خليل حم�سن رحمة
ر .م .ت

�شكر وامتنان
يتقدم السيد أبو ميثاق الى املوظف في محكمة
املدائن األستاذ محمد حمدان بالشكر والتقدير
واالمتنان "ملا قدمه لي من مساعدة إنسانية
لتيسير معاملتي في محكمة املدائن ،وذلك
كوني من املسنني ومن ذوي االحتياجات اخلاصة"...
رحيم عبد اهلل جمبل طالل

ا�سم العقار

الت�أمينات

1

مقهى في مرآب الرفاعي

 609.200ألف دينار

2

محل رقم  1في مرآب الرفاعي

 316.600ألف دينار

3

محل رقم  8في مرآب اإلصالح

 195.400ألف دينار

4

محل رقم  2في مرآب اجلبايش

 146.300ألف دينار

مدة اإليجار سنتان  .....يدفع بدل االيجار قسط واحد

املالحظات

كريم هاشم حسين الجابري
المدير العام
رئيس مجلس اإلدارة
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�إع��������ل�������ان����������������ات

+ 964 7809144160 | + 964 7709992499
+ 964 7708080800 | + 964 7704448045
zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org
جمهورية العراق
وزارة النفط
�شركة م�صايف الو�سط � /شركة عامة
( بغداد )

العدد18555 :
التاريخ2021/8/23 :

�إعـــالن رقم ()39
رقم املناق�صة ()2021 / 2099
تعلن �شركة م�صايف الو�سط �شركة عامة عن املناق�صة املحلية
عقد جتهيز (جهاز تربيد مركزي نظام تربيد وتدفئة �سعة ( 25طن))

للمرة (الثالث��ة) وبكلفة تخمينية مقدارها ()330.000.000
دينار عراقي (ثالثمائة وثالثون مليون دينار عراقي) ومبدة جتهيز
( 30ي��وم) ،مبوجب املواصفات والش��روط التي ميكن احلصول
عليها من امان��ة الصندوق لقاء مبلغ قدره ( )250.000دينار
(مائتان وخمس��ون أل��ف دينار ال غير) غير قاب��ل للرد فعلى
اجملهزين اخملتصني الراغبني باملش��اركة تقدمي عروض بالدينار
العراقي (مع مراعاة ترقي��م صفحات هذه العروض) ويكون
ناف��ذا ً ملدة ال تقل عن ( 120ي��وم) مع ارفاق التأمينات األولية
والبالغ��ة ( )3.300.000دينار عراقي (ثالث��ة مليون وثالثمائة
ألف دينار عراقي) على ان يتضمن العرض املعلومات التالية:
 رقم املناقصة  /موضوعها تاريخ الغلق تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم تاريخ نفاذ التأمينات األولية العناوين الصريحة للشركة او املكتبوتسلم الى استعالمات الشركة بأغلفة مغلقة ومختومة
مثب��ت عليها رقم��ي اإلع�لان والطلبية في م��دة أقصاها
الساعة (الواحدة) بعد الظهر ليوم ( )2021/9/7ويتحمل من
ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن مع التقدير.
مالحظة:
 -1يتم تقدمي العروض وفقا ً للوثائق القياسية وفي حال عدم

التزام مقدم العطاء في تطبيق الوثيقة القياس��ية بكافة
اقسامها فانه سيتم اس��تبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة
ذلك عند التقدمي.
 -2جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع وشراء التنادر-:
أ -كتاب تخويل أصلي مصدق ونافذ.
ب -هوية األحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او
من ينوب عنه.
 -3إذا تص��ادف تاريخ الغلق أعاله عطلة رس��مية يرحل الى
اليوم التالي بعد العطلة مباشرة.
 -4تقدم التأمينات األولية باسم الشركة او مديرها املفوض
او أحد املس��اهمني في الشركة او الش��ركات مبوجب عقد
مشاركة.
 -5بإمكان كافة ممثلي الش��ركات واجملهزين املش��تركني في
املناقصة التواجد في مقر الش��ركة حلض��ور ومتابعة فتح
العط��اءات من قب��ل اللجنة وذلك في الي��وم التالي لتاريخ
الغلق الساعة العاشرة صباحاً.
 -6في حالة وجود مخالفات من قبل اجملهزين توجه اإلنذارات
م��ن القس��م القانوني في ش��ركتنا دون الرج��وع الى دائرة
كاتب العدل.
 -7تص��ادر التأمين��ات األولي��ة للش��ركات ف��ي حالة عدم
االس��تجابة للمراس�لات اثناء الدراس��ة الفنية والتجارية

للطلبيات.
 -8تق��دم التأمينات األولية على ش��كل (خط��اب ضمان او
صك مصدق أو سفتجة) ومن املصارف املعتمدة املتضمنة
في الوثيقة القياسية.
 -9ال تت��م مطالب��ة ش��ركتنا بكتاب تس��هيل مهمة من
الكمارك وكذلك الضريبة واجازة االس��تيراد اخلاصة باملادة
أعاله ويتحم��ل اجملهز مس��ؤولية جتهيز وايص��ال املواد الى
شركتنا.
 -10ال تت��م املطالبة باي متديدات لفت��رات التجهيز املثبتة
أعاله ألسباب تتعلق بإخراج املواد من املوانئ.
 -11س��يتم اس��تبعاد العطاء الذي يقل أو يزيد مبلغه عن
 %20من الكلفة التخمينية ألغراض االحالة.
 -12ميكن االطالع على شروط تقدمي العطاءات وعلى املوقع
االلكترونيwww.mrc.oil.gov.iq :
 -13سيتم اس��تقطاع ( 1000دينار) ألف دينار عراقي رسم
طابع لبناء مدارس ورياض أطفال.
 -14يتم اس��تقطاع مبل��غ ( )25000ألف دين��ار عراقي ملرة
واحدة خالل الس��نة من الش��ركات العراقية الس��تحصال
صحة صدور من غرفة جتارة بغداد.
د .عائد جابر عمران
وكيل املدير العام

�شركة امل�شاريع النفطية

�إعالن مناق�صة

املو�ضوع :جتهيز منظومة احلماية الكاثودية مل�شروع االنبوب الوا�صل اىل حمطة كهرباء املو�صل
رقم الطلبية :
يس��ر (شركة املشاريع النفطية) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي االختصاص واخلبرة لتقدمي عطاءاتهم
للمناقصة (جتهيز منظومة احلماية الكاثودية ملش��روع االنبوب الواصل الى محطة كهرباء املوصل) .وتسليمها
وتفريغها ( )CIP Unloadedفي موقع املشروع ،وعلى ان تكون املواد من املنشأ (الواليات املتحدة ،اململكة املتحدة،
كن��دا ،اليابان ،إيطاليا ،املانيا ،فرنس��ا ،اس��بانيا ،فنلندا ،هولن��دا) علما ً ان الكلفة التخميني��ة للمناقصة تبلغ
( 607.500.000دينار عراقي) (ستمائة وسبعة مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي) ممولة متويال ً ذاتياً ،ومبدة جتهيز
(( )150مائة وخمسون يوم تقوميي) ،مع مالحظة ومراعاة ما يأتي:
 -1عل��ى مقدم��ي العط��اء املؤهلني والراغبني ف��ي احلصول على معلومات إضافية االتصال بش��ركة املش��اريع
النفطية  /قس��م التوري��دات والتعاق��دات ( scop@scop.oil.gov.iq // pur.cus@scop.oil.gov.iqمن االحد الى
اخلمي��س وخالل الدوام الرس��مي من الس��اعة ( 9:00ص) لغاي��ة ( 12:00م) وكما موضح��ة بالتعليمات ملقدمي
العطاءات.
 -2عل��ى اجملهزين الراغبني واملؤهلني من ذوي اخلبرة واالختصاص باالش��تراك ف��ي هذه املناقصة تقدمي عطاءاتهم
وفقا ً للشروط املطلوبة في الوثائق القياسية واالعالن مبوجب املعايير اآلتية:
أ -املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن حتديد اخلصائص الفنية للسلع واخلدمات املتصلة بها.
ب -خدمات ما بعد البيع.
ج -عمل مماثل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز ( 10سنوات) قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ يعادل ()%30
م��ن الكلفة التخمينية للمناقصة على ان يكون من طبيعة موضوع املناقصة املوصوفة في املتطلبات ومؤيدا ً
من اجلهات التعاقدية ذات الصلة.
د -مدة تنفيذ العقد باأليام التقوميية.
ه��ـ -يج��ب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه س��يولة نقدية تبلغ (( )121.500.000مائة وواحد وعش��رون
مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي) من مصرف معتمد ومصدق أصوليا ً (باإلمكان احلصول على قائمة باملصارف
احملظور التعامل معها حاليا ً من الهيئة املالية في شركة املشاريع النفطية).
ح -مواد احتياطية للتشغيل التجريبي ومواد احتياطية ملدة سنتني.
ط -يك��ون التجهي��ز مع التفريغ  CIP Unloadedواصل ومفرغ في موقع املش��روع في كرك��وك ،ويتحمل مقدم
العطاء كافة الضرائب والرسوم املتعلقة بذلك.
ي -مطابقة املناشئ للمواد اجملهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة في املناقصة.
ك -تلتزم مقدم العطاء بتقدمي تعهد يقضي بعدم وجود مطالبة مالية غير محسومة جتاه املؤسسات العراقية
خالل ( )30ثالثون يوما ً من تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة علما ً ان اجراء التس��وية ش��رط إلزامي إلصدار قرار اإلحالة
وبخالف ذلك يتم استبعاد مقدم العطاء من املناقصة.
ل -ف��ي حالة وجود مطالبات لدى مقدم القطاء يلتزم بتقدمي تعهد بتس��وية مرضية للطرفني (التس��وية وفقا ً
التفاقية نادي باريس او التس��وية وفقا ً لقرار مجلس الوزراء رقم  28لس��نة  2014أو ش��طب الدين كليا ً بحسب
مقتضى احلال) ألية منازعات او مطالبات س��ابقة خالل ( )30ثالثون يوما ً من تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة علما ً ان
التسوية شرط إلزامي إلصدار قرار اإلحالة وبخالفه يتم استبعاد مقدم العطاء من املناقصة.
م -يتعهد مقدم العطاء بعدم اجراء أي مطالبة قضائية او إدارية على أي مديونية بحق املؤسسات العراقية بعد
اإلحالة مباش��رة أو غير مباش��رة من خالل البيع او التنازل للغير عن جزء أو كل الدين بصفة رضائية أو قضائية
مبعنى اس��تمرار عالقة الش��ركة املتقدمة او املش��تركة للعمل بالعراق باملديونات املتنازل عنها او املباعة للغير
ويسعى املتقدم لبذل اجلهود املطلوبة للمساهمة لتسوية تلك املطالبات.
 -3بإم��كان مقدم��ي العطاء املهتمني ش��راء وثائق العطاء بع��د تقدمي طلب حتريري إلى العن��وان احملدد في ورقة
بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (( )250.000مائتان وخمسون ألف دينار) نقدا ً وغير قابل للرد.
 -4يكون مكان بيع وثائق املناقصة (ش��ركة املشاريع النفطية – قس��م التوريدات والتعاقدات – الوزيرية  /خلف
معهد التدريب النفطي من االحد الى اخلميس من الساعة (9:00ص) لغاية الـ (12:00م).
 -5مكان تسليم العطاء (وزارة النفط – شركة املشاريع النفطية – جلنة استالم وفتح العطاءات– الطابق األول/
الوزيرية  /خلف معهد التدريب النفطي).
يك��ون موعد غلق املناقصة وتس��ليم العط��اءات بتاريخ ( )2021/9/19حيث ان العطاءات املتأخرة س��وف ترفض
وسيتم الفتح بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي:
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شركة املشاريع النفطية  /الوزيرية  /خلف معهد التدريب النفطي /بغداد – العراق.
اجلهة التي تستلم العطاء  /جلنة استالم وفتح العطاءات احمللية.
التقدمي بالبريد االلكتروني غير مسموح.
 -6يتم دعوة مقدمي العطاءات اخملولني بحضور مؤمتر ما قبل تقدمي العطاء للتوضيح واالجابة على االستفسارات
ويكون تاريخ االنعقاد قبل أسبوع من تاريخ الغلق وعلى مقدمي العطاء تقدمي استفساراتهم حتريريا ً قبل ثالثة
أيام من موعد انعقاد املؤمتر .ويكون احلضور الزامياً.
الوقت9:00( :ص) لغاية (12:00م).
التاريخ2021 / / :
املكان :يحدد الحقاً.
 -7تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ( )120مائة وعشرون يوم من تاريخ الغلق احملدد.
 -8يلتزم مقدم العطاء بارفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم:
أ -هوية غرفة التجارة (نافذة) عقد تأس��يس الش��ركة ومحضر التأس��يس والنظام الداخلي وش��هادة تأسيس
الشركة العراقية مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.
ب -املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض:
* ملواطن��ي جمهوري��ة العراق :البطاقة الوطنية املوحدة (أو ش��هادة اجلنس��ية  +هوية األح��وال املدنية) ،بطاقة
السكن ،عقد ايجار او الطابو للداللة على العنوان.
* ملواطني الدول األخرى :صورة واضحة عن جواز السفر.
ج -شهادة تسجيل الشركة الرئيسية وعنوان مركز عملها الفعلي إذا كانت الشركة املقدمة للعطاء فرع في
العراق (مكتب إقليمي) ومصدقة اصولياً.
د -تقدمي كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ ومعنون إلى شركة املشاريع النفطية.
هـ -تلتزم الش��ركة العراقية مقدمة العطاء وكذلك الش��ركة األجنبية التي لديها مكتب إقليمي في العراق
بتقدمي كتاب من دائرة الضمان االجتماعي يثبت اشتراكها بالضمان االجتماعي للعمال.
و -ش��هادة تأس��يس الش��ركة األجنبية من غرفة التجارة أو الصناعة في بلد تأس��يس الش��ركة ومصدقة من
السفارة العراقية في ذلك البلد ودائرة التصديقات في وزارة اخلارجية في العراق إذا كان مقدم العطاء اجنبياً.
ز -وثائق اخلبرة السابقة والكفاءة مؤيدة من اجلهات التعاقدية املعنية ومصدقة اصولياً.
ح -يجب ان يكون املناقص من املصنعني أو احد وكالئه اخملولني رسميا ً مبوجب وثائق مصدقة.
ط -كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايير التأهيل.
ي -تخويل من الشركة ملمثلها عند الشراء ،مصدق اصولياً.
ك -وصل شراء وثائق املناقصة األصلي.
املالحظات:
يتم تقدمي العطاء في خمسة أظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري:
األول -يحتوي على املستمسكات املطلوبة أعاله.
الثاني -يحتوي على العرض الفني  +اجلدول الزمني( .يتم ارفاق نسخة الكترونية مع النسخة الورقية ،وفي حالة
وجود اختالف او تضارب يتم اعتماد النسخة الورقية).
الثالث – يحتوي على العرض التجاري الغير مسعر.
الرابع -يحتوي على العرض التجاري املسعر.
اخلامس -يحتوي على التأمينات األولية والبالغة ( 15.187.500دينار عراقي) (خمس��ة عشر مليون ومائة وسبعة
وثمانون ألف وخمس��مائة دينار عراقي) ويجب ان تكون بش��كل خطاب ضمان أو س��فتجة أو صك مصدق صادر
م��ن مصرف عراقي معتمد على ان تكون ناف��ذة ملدة ( )120يوم من تاريخ الغلق ويوضع في ظرف منفصل مغلق
مسجل عليه رقم الطلبية واسم الشركة ،باإلمكان احلصول على قائمة باملصارف احملظور التعامل معها حاليا ً
من الهيئة املالية في شركة املشاريع النفطية.
توضع االظرف في ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري ويكتب على الظرف اخلارجي
والداخلي ما يلي:
أ -اسم وعنوان مقدم العطاء.

ب -اسم املناقصة ورقمها كما هو مشار إليه في الفقرة الفرعية  1-1من تعليمات ملقدمي العطاء وأي إشارات
أخرى مذكورة في بيانات العقد.
ج -تاريخ الغلق.
د -بي��ان محت��وى الظرف الداخلي (عرض فني ،عرض جتاري مس��عر ،ع��رض جتاري غير مس��عر ،الوثائق املطلوبة،
التأمينات األولية).
 -9الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -10يتحمل من ترس��و عليه املناقصة أجور النش��ر واالعالن آلخر اعالن عن املناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع
العقد.
 -11تهمل العطاءات الغير مس��توفية للمستمس��كات املطلوبة ويتم اس��تبعاد العطاء الغير مس��توفي ملا
تتطلبه الوثيقة القياس��ية بكافة اقس��امها ،يج��ب ان تتوافق جميع العطاءات املقدمة مع ش��روط املناقصة
القانونية والتقنية واملالية وإال فأنها تستبعد.
 -12يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واسم الشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات وتثبيت املوقع
والبري��د االلكترون��ي وعليه اش��عار الط��رف األول بأي تغيير يطرأ عل��ى العنوان خالل ( )7أيام م��ن تاريخ حصول
التغيير.
 -13جلهة التعاقد الغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناء على أسباب مبررة دون تعويض مقدمي العطاءات
ويعاد ثمن ش��راء وثائق املناقصة فقط للمناقصني وكذلك يتم إعادة ثمن ش��راء وثائق املناقصات الى املناقصني
في احلالتني اآلتيتني:
* الغاء املناقصة وتغيير أس��لوب التنفيذ الى الدعوة املباشرة أو العطاء االحتكاري عند توفر شروط اللجوء الى
تطبيق هذين االسلوبني.
* عند الغاء املناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا ً وبتسلسل جديد للعام الالحق.
 -14يتم مصادرة التأمينات األولية لصالح ش��ركة املشاريع النفطية ويتم اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد مقدم
 /مقدمي العطاء في احلاالت اآلتية:
* إذا رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار اإلحالة.
* إذا قرر مقدم العطاء سحب عطائه خالل فترة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقدمي العطاءات.
* إذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته اخلاطئة والتي من املمكن ان تؤثر على قرار اإلحالة.
 -15ال يجوز ملقدم العطاء شطب أو حك أي بند من بنود وثائق املناقصة أو إجراء أي تعديل عليها.
 -16يعول على الس��عر املدون كتابة في حالة اختالفه مع الس��عر املدون رقما ً كما يعول على س��عر الوحدة في
حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
 -17إذا وردت فق��رة أو فقرات لم يدون س��عر ازائها في العطاء املقدم فف��ي هذه احلالة تعد كلفة تلك الفقرة أو
الفقرات وبحدود الكميات املدونة ازائها مشمولة بالسعر اإلجمالي للعطاء.
 -18جتدي��د خطاب الضمان بصورة تلقائية وكذلك خطاب حس��ن األداء (بعد اس��تالم ق��رار اإلحالة وقبل توقيع
العقد) حلني إصدار كتاب انتفاء احلاجة من شركتنا.
 -19يكون اجملهز  /املتعاقد مس��ؤوال ً عن ويتحمل جميع تكاليف تخليص املواد كمركيا ً من نقطة الدخول ودفع
أي مصاري��ف متعلقة بها مدفوعة داخ��ل العراق لتخليص املواد وكذلك دفع كافة الضرائب وحس��ب القوانني
واألنظمة والتعليمات العراقية وكلما يجري تعديلها او استبدالها من وقت آلخر.
 -20ميكن الرجوع الى موقع الشركة او الوزارة على االنترنت.
Website: http://www.scop.gov.iq
E-mail: scop@scop.oil.gov.iq
E-mail: pur.cus@scop.oil.gov.iq
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قراءة في خطاب بايدن الى الأمة كامل �شياع ،ال�ضمير الحي :مرثية لنف�سي

 د .جا�سم ال�صفار
قدم الرئي� ��س الأمريكي جوزي ��ف بايدن يف خطابه
لل�شع ��ب الأمريك ��ي تقييم ��ه للأح ��داث االخ�ي�رة
يف �أفغان�ست ��ان ،فاج� ��أ في ��ه الكث�ي�ر م ��ن املعار�ضني
وامل�ؤيدي ��ن له .الر�سالة الرئي�سي ��ة التي بُني حولها
خطاب بايدن بالكامل ه ��ي« :مهمتنا يف �أفغان�ستان
مل تت�ضم ��ن �أب� �دًا بن ��اء دول ��ة .ومل تكن �أب� �دًا تتعلق
ب�إن�ش ��اء دميقراطي ��ة مركزي ��ة .م�صلحتن ��ا الوطنية
احليوي ��ة الوحيدة يف �أفغان�ست ��ان هي منع هجوم
�إرهاب ��ي عل ��ى وطنن ��ا �أمري ��كا  ...ب�صفت ��ي رئي�سً ا،
�أعتق ��د اعتقادًا ً
را�سخا �أن ��ه يجب علينا الرتكيز على
التهدي ��دات التي نواجهه ��ا اليوم ،يف ع ��ام ،2021
بد ًال من تهديدات الأم�س “.
وو�ص ��ف تهديدات الأم�س ب� �ـ “القاعدة” ،التي يقال
�إنه ��ا “�ضعف ��ت ب�شكل خط�ي�ر” بعد فقده ��ا لزعيمها
�أ�سام ��ة ب ��ن الدن الذي قتل عل ��ى �أي ��دي الأمريكيني
(ح�سب الرواية االمريكية الر�سمية)� .أما “تهديدات
اليوم” فهي ،وفق ��ا لبايدن ،ال�صني ورو�سيا ،هاتان
“اخل�صم ��ان اال�سرتاتيجيان احلقيقيان” للواليات
املتحدة.وف ًق ��ا للخ�ب�راء ،ف� ��إن كل م ��ن الهزمي ��ة يف
�أفغان�ست ��ان ،والت ��ي �ست�ؤث ��ر عل ��ى عالق ��ات �أمريكا
بالع ��امل اخلارج ��ي ،وكذل ��ك التربي ��ر الذات ��ي غ�ي�ر
الناج ��ح لبايدن ،يزي ��دان من فر� ��ص التغيري املبكر
للرئي�س يف الواليات املتحدة.
كان خطاب الرئي�س لل�شعب خطوة ا�ضطرارية،بعد
�أن �أ�صبح من امل�ستحيل التزام ال�صمت يف الظروف
الت ��ي مل ت�ت�رك فيها �شا�ش ��ات التليفزي ��ون ،مبا فيها
القن ��وات املح�سوب ��ة عل ��ى الدميقراطي�ي�ن ،لقطات
ح�شود الالجئني وهم يقتحمون الطائرات يف مطار
كاب ��ول بينما ي�سرتخ ��ي مقاتلو طالب ��ان يف الق�صر
الرئا�س ��ي .لك ��ن �إيج ��اد تف�س�ي�ر منا�س ��ب للهزمي ��ة
املذل ��ة الثانية ،بعد فيتنام ،لي� ��س باملهمة ال�سهلة �أو
ال�سارة .ومع ذلك ،حاول بايدن القيام بذلك.
�ألق ��ى بايدن باللوم يف احت�ل�ال طالبان لكابول على
حكوم ��ة �أ�شرف غني الأفغاني ��ة .التي ،كما قال ،كان
لديه ��ا م ��ا يكفي م ��ن القوات وامل ��وارد املادي ��ة ل�صد
هجوم طالبان ،لكنه ��ا مل ت�ستخدمها .املذنب االخر،
وفقا لبايدن� ،سلفه دونالد ترامب ،الذي �أبرم اتفاقا
ب�ش�أن ان�سحاب القوات االمريكية مع طالبان� .أ�شار
باي ��دن �إىل نقاط خالفية ال �أهمية له ��ا ميزت موقفه
ع ��ن موق ��ف �سلفهمنه ��ا� ،أن ترام ��ب �أراد يف البداية
�سحب القوات بحلول  1مايو ،2021بينما قام هو،
�أي باي ��دن ،بتمدي ��د هذه الف�ت�رة ملدة �أربع ��ة �أ�شهر.
وا�ست ��درك قائ�ل�ا� ،أن البق ��اء يف �أفغان�ست ��ان لفرتة
�أط ��ول مل يك ��ن مفي ��دا �إال لرو�سيا وال�ص�ي�ن ،اللتني
تهتم ��ان بر�ؤي ��ة امل ��وارد الأمريكية ت�ض ��خ �إىل ما ال
نهاية يف �أفغان�ستان.
الت�أكي ��د عل ��ى �أن الوالي ��ات املتحدة مل حت ��اول بناء
دميقراطي ��ة يف �أفغان�ست ��ان ،جاء كذل ��ك على ل�سان
وزي ��ر اخلارجي ��ة �أنت ��ون بلينك�ي�ن يف ع ��دد م ��ن
املقاب�ل�ات ال�صحفي ��ة الت ��ي �أجراه ��ا ف�ت�رة اجتياح
طالبان للمقاطعات الأفغاني ��ة ودخولها اىل كابول،

وهو لي� ��س �سوى تربير مفتعل ومنف�صل عن �سياق
ت�صريح ��ات الر�ؤ�س ��اء ال�سابق�ي�ن الذي ��ن عا�ص ��روا
بداي ��ة االحت�ل�ال .فف ��ي الف�ت�رة ،2004-2001
حتدث ج ��ورج دبليو بو�ش بو�ض ��وح عن نيته بناء
�أفغان�ست ��ان دميقراطي ��ة� .ص ��رح بذل ��ك يف م�ؤمت ��ر
بون ع ��ام ،2001ويف خط ��اب الق ��اه مبنا�سبة يوم
املحارب�ي�ن القدام ��ى عام  2003ق ��ال الرئي�س بو�ش
«مهمتن ��ا يف الع ��راق و�أفغان�ست ��ان وا�ضح ��ة لأفراد
جي�شن ��ا ووا�ضح ��ة لأعدائن ��ا ...يكاف ��ح رجالن ��ا
ون�سائنا للم�ساعدة يف بن ��اء الدميقراطية وال�سالم
والعدالة يف منطقة م�ضطربة وعنيفة».ويف �صيف
ع ��ام  ،2004حتدث مرة �أخرى ع ��ن نواياه لإ�ضفاء
الطاب ��ع الدميقراطي عل ��ى ال�ش ��رق الأو�سط وا�سيا
الو�سطى م�ست�شه ��دا ب�أفغان�ستان كمثال لوجهة تلك
النوايا .بعد ذلك ،يف عام � ،2009أ�شار باراك �أوباما
�إىل �أن �أفغان�ستان �ست�صبح معقال للدميقراطية.
عل ��ى �أن ��ه يج ��ب الإق ��رار ب�أن هن ��اك ق ��در معني من
احلقيق ��ة يف كالم باي ��دن .فبحل ��ول ع ��ام ،2013
تغ�ي�رت امل�شاعر يف الوالي ��ات املتحدة وتغري معها
اخلط ��اب الر�سمي،بعد �أن تيقن ��ت �إدارة �أوباما من
�أن م�ش ��روع دمقرطة �أفغان�ستان ل ��ن يكون ناجحً ا.
كانت �آخر حماول ��ة النعا�ش العملي ��ة الدميقراطية
ه ��ي الو�ساط ��ة الأمريكي ��ة يف انتخاب ��ات 2014
الرئا�سي ��ة يف �أفغان�ست ��ان ،حينم ��ا �أعل ��ن كل م ��ن
�أ�ش ��رف غني وعب ��د الله عب ��د الله ع ��ن فوزهما يف
نف�س الوقت.
كما �أنه م ��ن اخلط�أ � ً
أي�ضا الق ��اء امل�س�ؤولية عن قرار
�سح ��ب الق ��وات عل ��ى ترام ��ب .ف ��الإدارة االمريكية
ب ��د�أت بو�ض ��ع خططه ��ا لالن�سحاب م ��ن �أفغان�ستان
من ��ذ خري ��ف ع ��ام  .2010وكان ��ت �إدارة �أوبام ��ا
تفكر ،حينها ،ب�سحب الق ��وات االمريكية ب�ضمانات
م�شرتك ��ة م ��ن الهن ��د وحلف �شم ��ال الأطل�س ��ي .كان
ق ��ادة البي ��ت الأبي� ��ض ،يف ذلك الوق ��ت ،ي�أملون يف
�أن ت�صبح دلهي حا�ضرة وم�ؤثرة يف املنطقة ،لتحل
حمل الواليات املتحدة ،لكن ذلك مل ينجح .فال الهند
كان ��ت راغب ��ة يف الت ��ورط يف ال�ش� ��أن �ألأفغاين وال
�أملانيا توافق على زيادة قواتها هناك.
عل ��ى �أي ��ة ح ��ال ،ف� ��إن اخلري ��ف الق ��ادم ،عندم ��ا
ي�ست�أن ��ف الكوجنر� ��س عمله بعد العطل ��ة ال�صيفية،
�سيك ��ون �ساخنا �سيا�سيا بالن�سب ��ة لأمريكا ،و�ستتم
مراجع ��ة كل �سيا�س ��ة االحت�ل�ال واخل ��روج امل ��ذل
م ��ن �أفغان�ست ��ان .ال�س� ��ؤال ه ��و :هل �سيك ��رر بايدن
م�ص�ي�ر نيك�سون؟ ريت�ش ��ارد نيك�سون ه ��و الرئي�س
ال ��ذي غ ��ادرت الق ��وات الأمريكي ��ة فيتن ��ام حت ��ت
قيادت ��ه .يعتقد العديد من امل�ؤرخني �أن هذا كان �أحد
�أ�سب ��اب تخل ��ي حزبه اجلمهوري عن ��ه بعد ف�ضيحة
ووترغيت ،الت ��ي ت�سببت يف ا�ستقال ��ة الرئي�س يف
عام  .1974بطبيع ��ة احلال�،ستكون هنالك تغريات
يف �سيا�س ��ة البيت الأبي�ض �سواء بقي بايدن رئي�سا
للواليات املتحدة �أو مل يبقى يف من�صبه ب�أي ذريعة
كانت.

ت�أخ ��رت كث�ي�را ع ��ن الكتابة ع ��ن كت ��اب “�أوراق
كام ��ل �شي ��اع” ،ال ��ذي �شرفني ال�صدي ��ق الأحب
الناقد في�صل عبد الله ب�إهدائي ن�سخة من �أوائل
الن�س ��خ املعدود ًة التي و�صلت ��ه؛ لكن عزائي كان
يف القراءة و�إع ��ادة القراءة ،له ��ذا الكتاب الذي
مل يفارق طاول ��ة مكتبي منذ تلك اللحظة .وكنت
اقتط ��ف منه �أحيان ��ا �شذرات �أ�ضعه ��ا هنا عندما
كن ��ت نا�شط ��ا عل ��ى الفي�سب ��وك .ووج ��دت في ��ه
فر�صة حل ��وار م�ستمر انقطع مبك ��را مع �صديق
و�شقي ��ق روح كان يع ��د بالكث�ي�ر؛ وكنت بحاجة
�إلي ��ه لتفكي ��ك الكث�ي�ر م ��ن ج ��ذور �إِ�س ��ار الظالم
التي حتوطنا �أو التماع ��ات الأمل بكل غواياتها
والأوه ��ام التي ت�شوبها .وكلم ��ا حاولت الكتابة
عن ��ه يتج�س ��د كامل القدي�س (ولي� ��س يف �صورة
قدي� ��س) �أمام ��ي؛ ب ��كل طيبت ��ه وحيائ ��ه ووعيه
الثاق ��ب و�ضم�ي�ره احل ��ي .ف�أح ��اوره وا�ستعيد
م ��ع طيفه ما م�ضى ،و�أحاديثن ��ا عن يوتوبيا ك ّنا
نراه ��ا ممكن ��ة ولي�س ��ت م�ستحيلة ،م ��ع �إدراكنا
جيدا �أننا ميكن �أن نكون وقودا لها .وهذا �شرف
حتقق لكامل وبقيت دونه.
لق ��د �أع ��دت ،غري مرة ،ق ��راءة الكت ��اب الذي بذل
في ��ه في�صل جه ��دا كبريا يف جم ��ع وتبويب نثار
من مق ��االت كامل ودرا�سات ��ه يف الفل�سفة والفن
والرواية وال�شع ��ر وال�ش�أن الثقايف العام ،فو َّفر
لن ��ا زادا ثرا متنوع ��ا يك�شف عن امل ��دى الوا�سع
الهتمام ��ات كام ��ل املعرفي ��ة وهموم ��ه الثقافي ��ة
والفكرية .ومع كل قراءة كنت �أحت�سر على حجم
م ��ا فقدناه بغياب كام ��ل ،يف حلظة بد�أت فيها ما
�أراه ��ا م�سرية تعل � ٍ�م ،طويل ٍة و�صادق� � ٍة وواعي ٍة،
يف �إعطاء ثمارها؛ وعلى حجم الوعود املعرفية
الت ��ي كان قد �شرع يف �شق م�س ��اره فيها مُ�سلحا
بوع ��ي نقدي ومعريف ثاقب .ف� ��أرى يف �صورته
م ��ر�آة لروح ��ي ،ان ��ا ال ��ذي تناهبتن ��ي م�شاري ��ع
خمتلف ��ة يف حق ��ول معرفية متباين ��ة ومل �أخرج
منه ��ا �س ��وى مبتع ��ة البح ��ث والتنقي ��ب نف�سها،
وحرية الأ�سئلة وال�صدق مع الذات يف اكت�شاف
حدوده ��ا يف البح ��ث واال�ستنت ��اج والثغ ��رات
الت ��ي تكتنفه ��ا؛ وذاك الوعي النق ��دي احلاد يف
مواجهة وهم ت�ش ّكل �أي �سلطة معرفية لديها� ،أو
يف مواجه ��ة �ضجيج الأ�ساط�ي�ر والأوهام التي
تكتنف معارفنا ،بل وحتى خرباتنا احلياتية.
ولع ��ل هذا ال�ص ��دق يدفعني لالع�ت�راف هنا� :أن
كل م ��ا ن�شرت ��ه يف حيات ��ي مل يك ��ن �س ��وى نثار
من م�شاريع جُمهَ�ض ��ة �أو غري مكتملة ا�ضطررت
لن�شره ��ا حت ��ت �ضغ ��ط ظ ��روف م ��ا ،ول ��و ت ��رك
الأم ��ر يل لبقيت غارق ��ا يف لذة البح ��ث والتعلم
واالكت�شاف الالمتناهية.
ف�أنا ،كما كامل ،اكت�شفت مبكرا �أنني بال م�شروع
أوهام يف �أن �أكون
�شخ�ص ��ي ،ولي�ست ل ��دي �أي � ٍ
مبدع ��ا كبريا يف النرث (قا�ص ��ا �أو روائيا) �أو يف
ال�شع ��ر كح ��ال الكثري م ��ن جُمايلين ��ا .واعرتف
�أنني ق�ضيت عمري يف �سد ثغرات نظام التعليم
ال ��ذي ن�ش�أنا فيه (على الرغم من �أنني در�ست يف
مرحلة مبكرة يف حيات ��ي يف مدار�س منوذجية
،الغربي ��ة املتو�سطة واملركزية ،واكت�شفت الحقا
عن ��د احتكاكي بالزم�ل�اء والأ�صدق ��اء من الدول
العربي ��ة الأخرى �أننا كن ��ا حمظوظني يف واحد
من �أف�ضل نظم التعليم يف املنطقة؛ منذ ت�أ�سي�سه
عل ��ى �أ�س�س علمي ��ة ع�صرية م ��ع ت�أ�سي�س الدولة
العراقية يف ع�شرينيات القرن املا�ضي) ،مع ذلك
�شعرت يف وقت مبكر بثغرات هذا النظام ورحت
�أنهل من م�ص ��ادر املعرفة الأخ ��رى ،ب�شكل ذاتي
ف�س ْح ��تُ  ،كما كام ��ل ،يف حقول وفروع
ل�سده ��اِ ،

� صفاء جبارة

معرفي ��ة خمتلف ��ة ،متو�س�ل�ا بالفل�سف ��ة بحثا عن
“�أورغانون” يعينني يف التحليل واال�ستنتاج؛
منقب ��ا يف نظري ��ة الأدب ،وعلم اجلمال والفنون
املختلف ��ة ،قبل �أن ي�ستق ��ر بي املقام حتت البحث
النظ ��ري يف ال�سينم ��ا والفن ��ون الب�صري ��ة .لذا
�أ�شعر �أن خربت ��ي الوحيدة التي خرجت بها من
هذه احلياة هي ال�صدق مع الذات وحماولة بناء
عق ��ل نقدي �ص ��ارم ال ي�ست�سلم ل ��ركام الأ�ساطري
والأوه ��ام والأيديولوجيات واملعارف الناق�صة
يف البيئ ��ة التي ع�شت فيها .وتلك خربة ال معنى
لها م ��ن دون وجود جماع ��ة؛ �أو جماعة ت�أويلية
تتحاور معه ��ا وتكت�شف عرب اجل ��دل معها مدى
�صدقي ��ة اخلال�صات التي تو�صل ��ت �إليها ،ورمبا
وج ��دت يف ح� ��س الت�ضامن فيه ��ا طم�أنينة تقبل
الواق ��ع والعي�ش يف طية �صغ�ي�رة “�آمنة وغري
ملوث ��ة” فيه .وقد حتمل العب ��ارة الأخرية بقايا
عقلي ��ة رومانتيكية �أو زه ��د �صويف ،لكنه ّ
حل ما
ل ��روح متق�شف ��ة� ،أرى يف كلماتك ي ��ا كامل ،خري
تعبري عنه ��ا “روح باحل ��د الأدنى تقب ��ل الواقع
كما هو ،وال ت�سن ��د لنف�سها �سلطة معرفية كبرية
�أو ت�سق ��ط علي ��ه �أوهامها �أو جترفه ��ا احتماالته
الق�ص ��وى” ،روح مل يعد يهمه ��ا “و�سط كل هذا
ال�ضجي ��ج الزائ ��ف” ،كم ��ا اقتطفت م ��ن كلماتك
يوم ��ا ما هن ��ا عل ��ى في�سب ��وك� ،س ��وى “الهدوء
وال�صدق ورفعة ال�ش�أن العام».
يف لقائن ��ا الأخري ،ال ��ذي جاء �أ�شب ��ه بوداع قبل
ف�ت�رة ق�صرية م ��ن غياب ��ك ،رافقتك حت ��ى بوابة
املرتو يف وقت مت�أخر من الليل وانت يف طريقك
�إىل بي ��ت �شقيق ��ك في�ص ��ل ،بع ��د �أن ق�ضينا وقتا
طوي�ل�ا مع ��ا متحدثني ع ��ن م�ساراتن ��ا املتقاطعة
واجتاهاته ��ا املختلف ��ة� .أتذكر �آخ ��ر كلمات قلتها
ل ��ك حينها م�ستذكرا لقاءنا الأول يف �شارع حيفا
ونح ��ن نتكئ على ج ��دار �أحد البي ��وت الرتاثية
ق ��رب دار املخطوط ��ات ( وك�أن ه ��ذا االت ��كاء
ا�ستع ��ارة �أو فع ��ل رمزي؛ فهي كل م ��ا تبقى من
ت ��راث وجم ��د الدول ��ة العراقي ��ة القدمي ��ة مطلع
الق ��رن املا�ض ��ي) ،حي ��ث قل ��ت يل “�أن ��ت �صفاء؟
كن ��ت �أبح ��ث عنك .بينن ��ا �أ�صدق ��اء م�شرتكون..
وهم م ��ن و�صفوك يل بلقب ‘�س ��ادن اخلراب’”،
(كنت قد �أيقنت بنهاية الدولة العراقية بعد نتاج
حروب �صدام العبثية والتدمري الذي طال بناها
التحتي ��ة يف ح ��رب اخللي ��ج الثاني ��ة ،واخلراب
ال ��ذي ت�سل ��ل �إىل ن�سيجه ��ا االجتماع ��ي مع بدء
�صفح ��ة العقوب ��ات واحل�صار ال ��ذي فر�ض على
بالدن ��ا ،ف�شعرت �أن املكان مل يعد �صاحلا للعي�ش
و�سيُدفن حيا بكل ما فيه ،وقررت مبكرا الهجرة
قب ��ل �أن يب ��د�أ ذاك اخل ��روج الكب�ي�ر للعراقي�ي�ن
“الأك ُزد�س العراقي” نحو ال�شتات يف احل�صار،
كنت �أظن �أنني �أجنو بنف�سي ،وكم كنت خمط ًئا،
�إذ �سرع ��ان م ��ا اكت�شف ��ت يف �أول مواجه ��ة م ��ع
الغربة� ،أنني مقبل على تيه النهاية وال قرار له؛
ول�سان ح ��ايل بيت املتنبي الذي ا�ست�شهدت �أنت
ب ��ه يف يوم ما عن ��د حديثك عن املثق ��ف “ذراين
دليل …… ..ووجهي والهجري بال
والفالة بال ٍ
�ام” و�أدركت �أن العراق مل يكن جمرد وطن �أو
لث � ِ

مكان �أغادره ،بل مكان مُكوّ ن يُع ّر ُف ج�سدي كما
روح ��ي ،ويَحك ��م �إح�سا�سي ور�ؤيت ��ي و�إدراكي
علي �أن �أعي ��د تربية حوا�سي من
للأ�شي ��اء ،و�أن ّ
جدي ��د مثل طف ��ل يف �سنواته الأوىل ك ��ي �أت�أقلم
مع احلياة يف مكان �آخر� .أجل �أُدرك �أن “احلياة
هي يف مكان �آخر” ،لكن حياتي �أنا لي�ست خارج
ذاك امل ��كان ال ��ذي كوّ نن ��ي ور ّب ��اين وال معن ��ى
لوج ��ودي خارجه .احلي ��اة بالن�سبة �إ ّ
يل؛ لي�ست
مكان ��ا مريحا و�آمنا ،بل هي واجب وم�س�ؤولية.
(قل ��ت لك :م�س�ؤولية �أن تن�ي�ر الزاوية التي �أنت
فيها وحتد من متدد الظالم الذي ر�أينا كيف خيم
الحق ��ا على بالدن ��ا وابتلعه ��ا .ف�أيدتن ��ي بقوة)،
ولأن حياتي غري مهددة ،قررت العودة يف وقت
ب ��د�أ في ��ه العراقي ��ون خروجهم الكب�ي�ر .وبقيت
اكرر ن�صيحت ��ي للأ�صدقاء قب ��ل �سفرهم “�إذا مل
تك ��ن حياتك مهددة ولديك فر�صة �أن تعي�ش يوما
واح ��دا �إ�ضافيا هنا ،فعِ �شه ،كي تقلل من م�ساحة
الظ�ل�ام الذي كن ��ت �أرى طالئع ��ه تزحف يف كل
م ��كان” وبد�أت �إدم ��ان تودي ��ع الأ�صدقاء واحدا
تل ��و الآخر من ك ��راج الع�ل�اوي (حمط ��ة ال�سفر
الوحيدة) حيث كان ��ت حافالت عمان ت�أخذ معها
ب ��كاء حبيب ��ات وقب�ل�ات �أ�صدقاء ودع ��اء �أمهات
وخالن و�أ�صدقاء؛ وهي
أهل
وتلويحات �أيادي � ٍ
ٍ
تخ ��رج من البوابة �ساحب ��ة خلفها موجة ب�شرية
عل ��ى جانبيه ��ا تتبدد مبج ��رد خروجه ��ا مثل �أثر
ال�سفينة يف املاء.
وكان ق ��راري الأخ�ي�ر �أنني ل ��ن �أخ ��رج �أبدا من
الع ��راق و�أك ��ون �سادنا لتلك اخلرائ ��ب املقد�سة،
الت ��ي ه ��ي كل م ��ا تبق ��ى لن ��ا ،وميك ��ن �أن ت�شكل
مالذا نحتف ��ظ فيه ببع� ��ض كرامتن ��ا الإن�سانية،
ورمب ��ا بجذوة �أمل ما حتت ركامها ،كنت �أخ�شى
�أن ت�ش ��كل غواية يل ،ان ��ا اليائ�س الذي يرى يف
الي�أ� ��س حت ��ررا م ��ن الأوه ��ام وغواي ��ات الأمل،
والذي يُذ ّك ��رين الأ�صدقاء دائم ��ا بالعبارة التي
كن ��ت �أردده ��ا “�إن ي�أ�س ��ي ال يعن ��ي �أب ��دا فقدان
الأم ��ل” .فالأمل يُ�صن ��ع ويُرب ��ى ويُرعى ولي�س
جمرد �أمنية �أو حلم.
قلت ل ��ك يا كامل �أن ��ت الآن �سادن تل ��ك اخلرائب
املقد�س ��ة ،و�صان ��ع الأم ��ل ،ول�ست جم ��رد حا ٍمل؛
و�أن ��ت الذي ان�شغل طويال بنق ��د اليوتوبيا� .أما
�أن ��ا فه ��ارب وجب ��ان (ول ��ن �أ�سامح نف�س ��ي على
حلظة اله ��روب ا�ست�سالما للخ ��وف على حياتي
و�أطف ��ايل و�س ��ط تهدي ��دات امل ��وت العدي ��دة يف
ناج
زم ��ن القت ��ل اليومي عل ��ى الهوية) مث ��ل �أي ٍ
م ��ن املج ��زرة ،تظل روح ��ه قابعة هن ��اك �ساكنة،
من�سية ،ي�سكنها اخلوف ويلجمها الرعب و�سط
�أفق تخ�ضبه حمرة دم قانية.
كن ��ت ت�شك ��و يل م ��ن حج ��م الف�س ��اد والك ��ذب
واالحتي ��ال وامل�صال ��ح الأناني ��ة وه ��ول
العن ��ف والرع ��ب املحي ��ط ب ��ك يف “م�ستعم ��رة
ال�س ��وء” ح�س ��ب تعب�ي�رك ،وذ ّكرت ��ك مبفه ��وم
“الكوم�ب�رادور” يف الأدبي ��ات املارك�سي ��ة
ونظري ��ات التبعي ��ة التي تعرفها جي ��دا؛ قلت لك
ك ّن ��ا نقر�أه كمفه ��وم نظري ولكنن ��ا الآن يف قلبه
وو�س ��ط �شبكة عالقات ��ه الزبائني ��ة التي يتخادم

فيها الر�أ�سمال والدين والأيديولوجيا والطائفة
والع�شرية وم ��ا يتبعهم من ع�سك ��ر وميلي�شيات
وع�صاب ��ات وف ��رق م ��وت وح�ش ��ود انتهازيني،
من ثعالب �صغرية وبن ��ات �آوى ؛ ك ُّل من موقعه
و�س ��ط ه ��ذه ال�شبك ��ة الت ��ي عمادها نه ��ب البالد
و�إفقاره ��ا ورميه ��ا يف غياه ��ب التبعي ��ة ب ��كل
�أ�شكاله ��ا :االقت�صادي ��ة وال�سيا�سي ��ة والثقافية،
يف عر� ��س دم �ضحيته الغالبية املُهم�شة واملُفقرة
واملَ�سحوقه.
وكنت ا�ستغرب وجودك هناك ،لكنني كنت �أعود
لفكرة الواجب وح�سك التجريبي العايل املرافق
لوعي ��ك النظ ��ري احلاد ،ال ��ذي دفع ��ك لأن تكون
هن ��اك دار�س ��ا لكل هذا اخل ��راب ،و�شاه ��دا عليه
و�شهيدا فيه.
وعندما قر�أت كتاب ��ك وجدت �أنك كنت قد حذرت
ب�أعل ��ى �صوتك م ��ن كل ما يح ��دث يف حلظة كان
الكث�ي�رون يقرع ��ون فيه ��ا طب ��ول احل ��رب على
و�ص ُن ��وج مفا�سده ��ا ،التي وقف ��ت �أنت
الع ��راق ُ
�ضدها .تقول يف حديثك حينها عن املثقف الذي
ُن�ش ��ر يف الكت ��اب “ج � ّ�ل م ��ا �أخ�ش ��اه يف مهادنة
مثقفين ��ا للأم ��ر الواقع م ��ن منظ ��ور يتنا�سى �أن
�أيديولوجية ودوافع الإدارة الأمريكية احلالية،
ه ��و �أن تكر� ��س على امل ��دى الأبعد ،وعي ��ا ثقافيا
ً
وحمافظ ��ا .لذل ��ك ال �أ�شاط ��ر البع� ��ض
تربيري ��ا
تفا�ؤلهم ب� ��أن �إ�سقاط النظ ��ام يف بغداد �سي�شكل
الدفعة الأوىل املطلوبة لعودة العراق �إىل حالته
الطبيعية املتخيلة».
يف عر� ��س ال ��دم ،ه ��ذا جت ��د كل �ش ��يء ،ركام ��ا
م ��ن الأدي ��ان والطقو� ��س وال�شعائ ��ر ومظاه ��ر
ال ��ورع والتقوى الزائف ��ة و�سيال م ��ن االدعاءات
الأيديولوجية واملمار�سات الن�ضالية واملنا�ضلني
املزيف�ي�ن ،و�ص ��ورا ل ��كل �أ�شكال الوع ��ي الزائف؛
م ��ن مثقف�ي�ن تابعني �إىل عل ��م زائ ��ف وممار�سات
نقدي ��ة او معرفي ��ة م�شوه ��ة؛ ومظاه ��ر �أخالقي ��ة
م�شوه ��ة ،وح� ��س ت�ضامن زائف ه ��و يف حقيقته
تغلي ��ب حل�س القطي ��ع (يف الع�ش�ي�رة �أو الطائفة
�أو ع�صابة امل�صالح ال�ضيقة)� .أجل يف هذا العامل
املحت�ش ��د ب ��كل ه ��ذه االدع ��اءات الأيديولوجي ��ة
واملزاع ��م الأخالقي ��ة والديني ��ة وطف ��ح امل�صالح
االقت�صادية؛ يغيب �شيء واحد هو  :ال�ضمري.
ويف ه ��ذا العامل الذي جتد كل �شيء فيه مدموغا
ب�سم ��ة امل�صلح ��ة يف �شبك ��ة العالق ��ات الزبائنية
للكومربادور املهيم ��ن .كان جمرد وجودك و�أنت
الأع ��زل ،وخي ��ار بقائ ��ك “الذي قد ي ��راه البع�ض
عدميا” يف�ضحهم ويك�شف اللعبة كلها؛ لذا اتفقت
علي ��ك كوامتهم جميع ��ا ،وال ا�ستثن ��ي �أحدا ،لأنك
كنت �ضمريا … �ضمريا حيا ،يقظا ،ونقيا.
ل ��ن �أكتب رثاء لك يا كامل ،ف�أن ��ت من النوع الذي
ي ��دمي ال ِقيّم ،واملج ��د يليق بك بع ��د �أن ر�سمت لنا
بدم ��ك فكرة خالدة؛ لكنني �أكتب يف ذكراك مرثية
لنف�س ��ي وغ�ي�ري م ��ن “املوت ��ى الأحي ��اء” الذين
تقب ��ع �أج�سادهم يف مكان و�أرواحهم هناك خائفة
ومرعوبة.
حلم ��ي �أن احتل ��ى ب�شجاعت ��ك ،واحت ��رر �إِ�س ��ار
العواط ��ف والأحم ��ال والعه ��ود وااللتزام ��ات
العائلية واحلياتية نحو �آخرين ترتبط حيواتهم
بي يف مغرتبي هنا ،ف�أ�صحح �سهم م�سار حياتي
يف اجتاه ��ك ،عائ ��دا مثل ��ك ملعانق ��ة م�ص�ي�ري،
وملعانقتك.
* مالحظ ��ة �إىل �أخي و�صديقي الأحب في�صل عبد الله؛:
ه ��ل عرف ��ت الآن مِ َل ت�أخرت يف الكتابة ع ��ن كتاب كامل.
�أرج ��و �أن تعذرين ،مل ا�ستط ��ع �أن �أكون مو�ضوعيا و�أن
�أكتب عنه من دون �أن تكون الكتابة مرثية لنف�سي.

الر�أ�سمالية المعولمة والتحالفات الوطنية

قدمت التجربة التاريخية
المن�صرمة �أ�شكاال عديدة
من التحالفات ال�سيا�سية
و�أثبتت التجربة ال�سالفة
 .ان �أغلب التحالفات
ال�سيا�سية في الدول الوطنية
ف�شلت في تطبيق برامجها
التحالفيةلأ�سباب كثيرة
يت�صدرها اال�ستئثار بال�سلطة
ال�سيا�سية.

 اعتم ��اد ًا عل ��ى التجرب ��ة التاريخي ��ةامللمو�س ��ة ن�سع ��ى اىل درا�س ��ة التحالفات
الوطنية وجتاربها التاريخية و�صوال اىل
�أهميتها يف املرحلة الر�أ�سمالية املعوملة.
 مرت التحالفات الوطنية بتجارب كثريةولغر�ض تدقيق ا�شكاله ��ا البد من تناولها
مبراحلها تاريخية حمددة يت�صدرها--
– 1مرحلةازدواجية التطور االجتماعي.
 متحورت التحالفات الوطنية يف مرحلةازدواجية خيار التطور االجتماعي حول

ثالثة�أ�شكال حتالفية�(،أ)حتالفات �سيا�سية
تهدف اىل �إلغ ��اء ال�سيط ��رة اال�ستعمارية
وت�ش�ي�ر التجرب ��ة التاريخي ��ة املن�صرم ��ة
اىل تع ��دد اال�صطفاف ��ات ال�سيا�سي ��ة
املناه�ض ��ة للو�صاي ��ة الكولونيالي ��ة (ب)
حتالف ��ات �سيا�سي ��ة معار�ض ��ة للنظ ��م
الديكتاتوري ��ة وهادف ��ة اىل �إقام ��ة نظ ��م
�سيا�سية دميقراطي ��ة (ج)حتالفات حاكمة
بني قوى �سيا�سية حاكمة و�أحزاب وطنية
مرتك ��زة عل ��ى برامج �سيا�سي ��ة اقت�صادية
ل�صال ��ح تطور الدولة الوطنية وت�شكيلتها
االجتماعية.
 رغم تعدد ا�ش ��كال التحالفات ال�سيا�سيةاال انه ��ا مل تنت ��ج نظ ��م دميقراطي ��ة
ب�سب ��ب طبيع ��ة الق ��وى الطبقي ��ة املا�سكة
بال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة واتباعه ��ا �سيا�س ��ة
االق�صاءواال�ضطهاد ال�سيا�سي.
 ا�ستن ��ادا اىل ذل ��ك ميك ��ن ارج ��اع ف�ش ��لالتحالف ��ات الوطني ��ة ،اىل �أ�سب ��اب كثرية
منها–
� -1أ�سباب اجتماعية
تكم ��ن اال�سب ��اب االجتماعي ��ة يف �ضع ��ف
الت�شكيل ��ة الطبقي ��ة الوطني ��ة االم ��ر
ال ��ذي مك ��ن امل�ؤ�س�س ��ة الع�سكري ��ة مب ��ا
لديه ��ا م ��ن روح مراتبي ��ة و�أمري ��ه القيام
ب�إنهاءال�سيطرة اال�ستعمارية.
 انت�ص ��ار الث ��ورات الوطني ��ة تراف ��قو�سي ��ادة النزع ��ة الع�سكري ��ة يف بني ��ة
الدول ��ة ال�سيا�سيةا�ستناد ًا اىل اعتمادنظم
ا�ستبداديةتعتم ��د الإره ��اب ال�ساف ��ر �ض ��د
القوى والتيارات الوطنية.
�- 2أ�سباب �سيا�سية  -فكرية
� -سي ��ادة النظ ��م الديكتاتوري ��ة تراف ��ق

 لطفي حامت
والبناء االيديولوج ��ي للأحزاب الوطنية
حي ��ث اعتمدت الأح ��زاب القومي ��ة وحدة
ال ��دول العربي ��ة �أولوي ��ة �سيا�سي ��ة وم ��ا
رافقه ��ا م ��ن تراج ��ع احلي ��اة ال�سيا�سي ��ة
وتف ��كك البن ��ى االجتماعي ��ة ل�صال ��ح
الأوه ��ام الأيديولوجي ��ة .ام ��ا التي ��ار
اال�شرتاك ��ي فكاف ��ح م ��ن اجلبناءالث ��ورة
الوطني ��ة الدميقراطية و�صوال اىل الدولة
اال�شرتاكية.
�- 3أ�سباب دولية
 ادى ال�صراع بني املع�سكرين اال�شرتاكيوالر�أ�سم ��ايل اىل حماول ��ة املع�سك ��ر
ال�شرتاك ��ي بن ��اء �سي ��اج دويل يت�ش ��كل
م ��ن ال ��دول الوطني ��ة به ��دف مناه�ض ��ة
التطورالر�أ�سم ��ايل معتم ��د ًا التع ��اون
الدويل ب�ي�ن �أنظمة ال ��دول الوطنية وبني
ال ��دول اال�شرتاكي ��ة متجاه�ل ً�ا �سيا�س ��ة
الدول ��ة الوطنية املت�سمة با�ضطهاد القوى
الي�ساري ��ة وب ��ذات ال�سي ��اق �سع ��ت الدول
الر�أ�سمالي ��ة الك�ب�رى اىل بن ��اء عالق ��ات
متع ��ددة اال�ش ��كال مع النظ ��م اال�ستبدادية

لغر� ��ض احلف ��اظ عل ��ى م�صال ��ح �شركاتها
االقت�صادية االحتكاري ��ة بغ�ض النظر عن
ممار�ستها الإرهابية.
 -2مرحلة الر�أ�سمالية املعوملة.
 �أف�ضى انهيارمنوذج التطور اال�شرتاكيو�سي ��ادة التطورالر�أ�سم ��ايل اىل تب ��دالت
كث�ي�رة يف م�ضام�ي�ن التحالف ��ات الوطنية
حي ��ث �أ�صب ��ح بن ��اء الدول ��ة الوطني ��ة
الدميقراطي ��ة مهم ��ة رئي�سي ��ة حتظ ��ى
بالقبول يف املمار�سة ال�سيا�سية ،وام�ست
التحالفات وطني ��ة اطارا �سيا�سيا ل�صيانة
الدول الوطنية من التبعية واالحلاق.
 تت�ص ��ف الر�أ�سمالي ��ة املعومل ��ة ب�صف ��اتتختل ��ف عن تلك التي حملته ��ا الر�أ�سمالية
يف مرحلته ��ا الكولونيالي ��ة �إزاء الدول ��ة
الوطنية لهذا يتعني ت�أ�شري تلك االختالفات
و�أثرها على فعالية الدولة الوطنية.
 -تت�س ��م العومل ��ة الر�أ�سمالي ��ة بقوان�ي�نالتبعية والتهمي�ش واالحل ��اق .وا�ستناد ًا
لذل ��ك ت�سع ��ى الر�أ�سمالي ��ة املعومل ��ة اىل
احل ��اق ال ��دول الوطني ��ة مب�س ��ار تط ��ور

تكتالتها االحتكارية وما ي�شرتطه ذلك من
حتقيق حزمة من املتطلبات يت�صدرها-
�أ  --تهمي�ش الدولة الوطنية
ب�سبب م�ساعي ال ��دول الوطنية وحر�صها
على تط ��ور الت�شكيل ��ة االجتماعية ت�سعى
املراك ��ز الر�أ�سمالي ��ة اىل ا�ضع ��اف الدول
الوطني ��ة و�إحل ��اق فعاليته ��ا االقت�صادية
مب�سار االحتكارات الدولية.
 تهمي� ��ش الدول الوطني ��ة يتطلب تفكيكبنيته ��ا الع�سكري ��ة وبه ��ذا امل�س ��ار ت�ساند
املراك ��ز الر�أ�سمالي ��ة ا�ضع ��اف امل�ؤ�س�س ��ة
الع�سكري ��ة والتعاط ��ف م ��ع امليلي�شي ��ات
الع�سكرية.
ب  --تفكيك الت�شكيالت االجتماعية
�ضعف �سيطرة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية علىبنيته ��ا االجتماعي ��ة وانت�ش ��ار امللي�شيات
امل�سلح ��ة يقود اىل تفكي ��ك البنية الطبقية
للدول ��ة الوطني ��ة وحتوي ��ل نزاعاته ��ا
االجتماعية اىل حروب طائفية.
ج –ا�ستب ��دال النزاع ��ات الطبقي ��ة
ب�صراعات طائفية

 تت�ل�ازم اه ��داف املراك ��ز الر�أ�سمالي ��ةاملتمثل ��ة يف تفكي ��ك الدول ��ة الوطني ��ة
وا�ستب ��دال تناق�ض ��ات بنيته ��ا الطبقي ��ة
بالنزاع ��ات الطائفية والنه ��وج الإرهابية
لل�سلطات اال�ستبدادية.
 الر�ؤي ��ة التحليلي ��ة ال�سالف ��ة ت�ش�ت�رطبن ��اء �سيا�سة جدي ��دة تفر�ضه ��ا الأو�ضاع
الدولية– الوطني ��ة املعا�شة والتي اجدها
بـ :
 دور الي�س ��ار اال�شرتاك ��ي يف التحالفاتالوطنية.
اثب ��ت التجرب ��ة التاريخي ��ة املن�صرم ��ة
ف�ش ��ل الق ��وى ال�سيا�سي ��ة املختلف ��ة يف
تطورالتحالف ��ات الوطني ��ة وانطالق� � ًا من
ذلك ينه� ��ض الي�سار اال�شرتاكي يف الدفاع
ع ��ن م�صال ��ح الدولة الوطني ��ة وت�شكيلتها
االجتماعي ��ة بطبقاتها املناه�ض ��ة للهيمنة
اخلارجية.
 اعتماد برنامج الوطنية الدميقراطيةي�ش ��كل برنامج الوطني ��ة الدميقراطية يف
مرحل ��ة العومل ��ة الر�أ�سمالي ��ة ردا وطني� � ًا
مناه�ض� � ًا لقوان�ي�ن التبعي ��ة والتهمي� ��ش
وق ��ادر ًا عل ��ى ت�أهي ��ل الق ��وى ال�سيا�سي ��ة
للدفاع عن م�صالح بالدها الوطنية.
 يرتك ��ز برنام ��ج الوطني ��ة الدميقراطيةعلى املو�ضوعات ال�سيا�سية التالية–
 -1بن ��اء دول ��ة وطني ��ة دميقراطي ��ة
ت�ستم ��د �شرعيته ��ا م ��ن النظ ��ام ال�سيا�سي
الدميقراط ��ي وم ��ن ال�شرعي ��ة االنتخابية
والدميقراطية ال�سيا�سية.
 –2متك�ي�ن امل�ؤ�س�س ��ة الع�سكري ��ة م ��ن
ت�أدي ��ة وظائفه ��ا الدفاعي ��ة ع�ب�ر ح ��ل كافة
الت�شكي�ل�ات امل�سلح ��ة التابع ��ة للأح ��زاب

الطائفية.
–3حتال ��ف الي�س ��ار اال�شرتاكي والقوى
الدميقراطي ��ة املناه�ض ��ة لال�ستب ��داد
الطائف ��ي وقوان�ي�ن التبعي ��ة والتهمي� ��ش
الر�أ�سمايل.
-4اعتماد �إج ��راءات اقت�صادية� -سيا�سية
ل�صالح الطبق ��ات املنتجة وتطوير روحها
الكفاحية.
 -5حما�ص ��رة الأح ��زاب والتكت�ل�ات
الطائفي ��ة ومنعه ��ا م ��ن اقت�س ��ام الب�ل�اد
وتوزيع �سلطاتها على �أقاليم طائفية.
ان املو�ضوع ��ات امل�ش ��ار اليه ��ا ت�ش ��كل
ردا وطني ��ا – دميقراطي ��ا عل ��ى �سيا�سي ��ة
التهم� ��ش والتبعي ��ة وتوزي ��ع الدولة على
�أقاليم طائفية.
اال�ستنتاجات
اعتماد ًاعلى م ��ا جرى ا�ستعرا�ضه البد من
تثبيت اال�ستنتاجات التالية –
او ًال – اثبت ��ت مرحل ��ة املع�سكري ��ن
اال�شرتاكي – الر�أ�سمايل ف�شل التحالفات
الوطني ��ة ب�سب ��ب نزوع �أطرافه ��ا احلاكمة
للهيمنة واالنفرادبال�سلطة ال�سيا�سية.
ثانيا– ت�شري الوقائع التاريخية املن�صرمة
اىل م�سان ��دة كال املع�سكري ��ن املتعار�ضني
للنظ ��م اال�ستبدادي ��ة املدافعة ع ��ن م�صالح
الطبقات الفرعية املالك ��ة للرثوة الوطنية
و�سلطة القرار ال�سيا�سي.
ثالث ��ا – ت�ش�ت�رط قوان�ي�ن العومل ��ة
الر�أ�سمالية املت�سم ��ة بالتبعية والتهمي�ش
قي ��ادة الي�س ��ار اال�شرتاك ��ي للتحالف ��ات
الوطني ��ة انطالق ًا من طبيعة قواه الطبقية
الراف�ض ��ة لتقوي�ض �سيادة البالد الوطنية
والهادفة اىل بناء دولة العدالة الوطنية.
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ثقافة

يرى �أن الكتابة الق�ص�صية والروائية هي ت�أويل للواقع �أما الكتابة النقدية فهي ت�أويل على ت�أويل

ل�ؤي عبد الإله :الرواية يجب �أال تكتفي

ب�أن تكون �صدى لأحداث الع�صر بل للأفكار الكبرى
ولد في بغداد عام  1949واكمل درا�سته االولية والجامعية فيها ،حيث ح�صل على �شهادة
البكالوريو�س في الريا�ضيات من جامعة بغداد ..وعمل في التعليم قبل �أن يغادر العراق منت�صف
ال�سبعينيات من القرن المن�صرم الى الجزائر (وهران) حيث عمل في التدري�س �ضمن البعثة
در�س الترجمة التطبيقية
العراقية لنحو � 10سنوات قبل �أن يغادر �إلى لندن وي�ستقر فيها عام ّ .1985
عامين في جامعة وي�ست مين�ستر في لندن وعمل في ال�صحافة.
ا�صدر عدة مجاميع ق�ص�صية هي :رمية زهر ،والعبور الى ال�ضفة االخرى ،واحالم الفيديو ،ولعبة
االقنعة ،وحين تغيرنا عتبات البيوت ..كما �صدرت له رواية (كوميديا الحب الألهي) و�أ�صدر كتاباً
بعنوان (مفكرة بغداد) وكتاب ًا مترجم ًا بعنوان (خيانة الو�صايا).

حاوره :عالء املفرجي

الق�سم الثاين
 التاريخ كان حا�ضرا بقوة يف كوميديا احلب االلهي..
ه ��ل تعتربه ��ا رواي ��ة تاريخي ��ة  ..ومل ��اذا �ش ��هد بر�أيك هذا
النوع من الرواية انح�سارا يف الرواية العربية والعراقية
ب�شكل خا�ص؟
 الرواي ��ات ب�ش ��كل ع ��ام تتحرك ب�ي�ن قطبني هماالتاري ��خ والفن .هي مثل البن ��دول الذي يت�أرجح
بينهم ��ا .و�أغل ��ب الروايات الكب�ي�رة كان التاريخ
فيها �أ�شبه باخللفية التي من دونها �ست�صبح ن�ص ًا
�شبحي ًا� .إذا �أخذنا روايات بلزاك على �سبيل املثال
�سنجد �أنها كتبت خالل الفرتة التي �أعقبت انتهاء
احل ��روب النابوليونية الكارثي ��ة ب�أكرث من ع�شر
�سن ��وات ،وكان ��ت تبعاتها هائل ��ة مثلما هو احلال
بالن�سبة للعراق بعد احلرب العراقية -الإيرانية.
ع ��امل فرن�سا املهت ��ز اقت�صاديا و�سيا�سي ��ا ونف�سيا
و�أخالقي� � ًا ال ��ذي خلفت ��ه تل ��ك احل ��روب �شدي ��دة
التكلفة ظلت �آثاره ��ا قوية على املجتمع الفرن�سي
لأك�ث�ر م ��ن ن�ص ��ف ق ��رن ،ويف ظ ��روف م�ضطربة
كه ��ذه ُتظه ��ر ال�شخ�صيات ما فيها م ��ن مكنونات،
وبلزاك ا�ستطاع �أن ير�صد الكثري مما �أفرزته تلك
الفرتة.
نف� ��س ال�ش ��يء م ��ع دو�ستويف�سكي ،فه ��ذا الكاتب
الذي ب ��د�أ ا�شرتاكي ًا ي�ؤم ��ن بالتغيري الثوري عرب
العنف� ،صدر �ضده حك ��م باالعدام بتهمة حماولة
اغتي ��ال القي�صر .ومل ي� ��أت العفو عليه �إال يف �آخر
حلظ ��ة ليق�ضي بدال عن ذل ��ك احلكم �سنوات �أربع ًا
يف ال�سج ��ن و�ست� � ًا �أخرى يف اخلدم ��ة الع�سكرية
الإجبارية يف املنف ��ى .وكانت النتيجة �أن تغريت
قناعاته الفكرية متام ًا خ�ل�ال هذه الع�شر �سنوات
الت ��ي ق�ضاه ��ا بعي ��دا ع ��ن مدينت ��ه بطر�س�ب�رغ.
فف ��ي رواي ��ة اجلرمي ��ة والعق ��اب الت ��ي كتب ��ت
خ�ل�ال ال�ستينات م ��ن القرن التا�س ��ع ع�شر ميكننا
تلم� ��س تل ��ك املرحلة ع�ب�ر الأف ��كار الفل�سفية التي
ا�ستثمره ��ا د�ستويف�سك ��ي ع ��ن البط ��ل التاريخي
الذي عرب عنه هيغ ��ل واملفكرون الثوريون ،فك�أن
الرواي ��ة �صدى لأفكار تل ��ك املرحلة التي جت�سدت
الحقا خالل الق ��رن الع�شرين :فالبط ��ل التاريخي
يح ��ق ل ��ه قت ��ل املالي�ي�ن �إذا كان ذل ��ك يتما�شى مع
ال�ض ��رورة التاريخية وهو �ص ��اغ �شخ�صية بطله
را�سكولينك ��وف كن ��وع م ��ن البارودي ��ا (املحاكاة
ال�ساخرة) ،فهو الآخر يريد م�ساعدة الآخرين من
خالل قتل العجوز املرابية و�سرقة مالها.
�أ�ستطي ��ع القول �إن م ��ا تعنيه الرواي ��ة التاريخية
ه ��ي تلك الت ��ي تتن ��اول زمن ��ا قدميا ج ��د ًا فيكون
�إعم ��ال اخليال بخلط احلقائق التاريخية القدمية
ب�شخ�صي ��ات و�أحداث متخيل ��ة ،لكن حتى مع هذا
ال�صن ��ف م ��ن الروايات جند الكات ��ب على الأغلب
يرغ ��ب يف �إث ��ارة م�س�أل ��ة معا�ص ��رة ع�ب�ر روايته
التاريخية ورمبا �أف�ضل مث ��ال على روايات كهذه
«�سمرقند» و»ليون الأفريقي» لأمني معلوف.
يف هذه املعادلة بني الفن والتاريخ :كلما اقرتبتَ
�أكرث مما ينبغ ��ي من التاريخ ابتعدت الرواية عن
�أن تك ��ون فن ًا ،وكلم ��ا اقرتبتَ �أكرث مما ينبغي من
الف ��ن بعيدا ع ��ن التاريخ فقدت تل ��ك اخللفية التي
متنحه ��ا �أبعاده ��ا الثالثة .ورمبا رواي ��ات �إيتالو
كالفينو متيل �إىل هذا ال�صنف.
رمب ��ا م ��ا ميي ��ز العراقيني ع ��ن غريهم ه ��و كرثة
التحوالت ال�سيا�سية والهزات االجتماعية القوية
وتع ��دد الك ��وارث خ�ل�ال ف�ت�رة زمني ��ة ال تتجاوز
�أربعة عقود .لذلك ف�إننا جند لكل مرحلة م�ؤثراتها
على اجلي ��ل اجلديد حلظة بلوغه �سن املراهقة �أو
�سن الر�شد ،هذا التغري امل�ستمر يف وجوه احلكام
والأنظم ��ة والقوان�ي�ن جتع ��ل الإ�ش ��ارة �إىل ه ��ذه
املرحل ��ة �أو تلك (عل ��ى ق�صرهم ��ا) و�سيلة لتوفري
اخللفي ��ة التي ميك ��ن �إقحام �شخ�صي ��ات و�أحداث
متخيلة فيها.
 مقاالت ��ك الطويل ��ة الت ��ي تكتبه ��ا يف بع� ��ض ال�صح ��ف
العاملي ��ة وباالخ� ��ص تل ��ك الت ��ي تهت ��م بالتاري ��خ العراق ��ي
وال�سيا�س ��ة ،هل كان له ��ا �أثر يف الدفع باجتاه هذا النوع

من الرواية اعني الرواية التاريخية.
 �أغلب املقاالت كتبت بعد �صدور «كوميديا احلبالإله ��ي» .ورمب ��ا بف�ضل البحث ال�ش ��اق والطويل
ال ��ذي ا�ستلزمته كتابة ف�صل ع ��ن �شخ�صية عملت
يف البالط امللكي ،تكونت لدي معرفة توثيقية عن
تلك املرحل ��ة من خالل قراءة العدي ��د من مذكرات
وج ��وه بارزة مث ��ل حممد حدي ��د وروفائيل بطي
وق ��راءة درا�س ��ات تاريخية عن الع ��راق من بينها
�أربع ��ة ق ��رون من تاري ��خ العراق ،وثالث ��ة ملوك،
والع ��راق حلنا بطاط ��و ب�أجزائ ��ه الثالثة ،وكتاب
عن معروف الر�ص ��ايف للدكتور يو�سف عز الدين
وكت ��ب �أخ ��رى باالجنليزي ��ة .وبالطب ��ع اله ��دف
ه ��و لي� ��س القتط ��اف ن�صو� ��ص منه ��ا وو�ضعه ��ا
يف الرواي ��ة ب ��ل ه ��و ل�سم ��اع �صوت ذل ��ك الع�صر
والتع ��رف عل ��ى �شخ�صياته .كذلك ه ��و احلال مع
الف�صل�ي�ن الق�صريين عن اب ��ن عربي ،الذي تطلب
مني قراءة �أج ��زاء كثرية م ��ن «الفتوحات املكية»
و»ف�صو� ��ص احلك ��م» وم ��ا كتبه �أ�سات ��ذة غربيون
متخ�ص�صون يف الت�صوف وكتبوا عنه مثل وليام
ت�شيت ��ك وماي ��كل �سيل ��ز .يف قراءت ��ي البن عربي
اتبع ��ت ن�صيح ��ة العالم ��ة الفرن�س ��ي امل�ست�ش ��رق
ه�ن�ري كوربان م�ؤلف كت ��اب «اخليال اخلالق يف
ت�صوف اب ��ن عربي» حني قال �إن ��ه من ال�ضروري
�أن ي�صب ��ح املرء مريدا البن عرب ��ي م�ؤقتا �إذا �أراد
فهمه ،ثم قراءة كت ��اب «�سرية ابن عربي» للباحثة
الفرن�سي ��ة كل ��ود عدا�س املرتج ��م �إىل االجنليزية
ع ��ن الفرن�سية ،وكان كتاب �أم�ي�ن معلوف «تاريخ
احل ��روب ال�صليبي ��ة» �أف�ضل مدخ ��ل ملعاي�شة تلك
احلروب كما ت�صورها ابن عربي.
الرواي ��ة باعتق ��ادي يج ��ب �أال تكتف ��ي ب� ��أن تكون
�صدى لأحداث الع�صر بل للأفكار الكربى ال�سائدة
في ��ه� ،أو لبع�ض منها ،فنحن الب�شر يف نهاية الأمر
�أفكار مت�شي على قدمني.
 ترك ��ت الع ��راق مغ ��ادرا اىل اجلزائر يف وق ��ت مبكر،
وكان ��ت رحل ��ة طويل ��ة مل تنت ��ه اىل الآن ،ا�ستغرق ��ت زمنا
ومدنا ،هل �أ�سهمت هذه (الرحلة) يف الت�أثري على ابداعك
وخا�ص ��ة م�ستق ��رك االخ�ي�ر (لن ��دن)؟ وب� ��أي اجت ��اه كان
ت�أثريها؟
 للجزائ ��ر موق ��ع خا� ��ص يفكياين ،ولوهران بال ��ذات مكان ��ة يف روح ��ي،
ومغادرتي لها تركت فجوة ما زالت قائمة يف �سياق
حياتي· حينما غادرت اجلزائر عام  1985مل يكن
يدور ببايل �أنني لن �أعود �إىل �أ�شيائي التي تركتها
ورائي �أو �أنني ل ��ن �ألتقي بالأ�صدقاء مرة �أخرى·
�أ�ستطي ��ع �أن �أع�ت�رف اليوم �أنني مدي ��ن للجزائر
بالتح ��وّ ل متام ��ا �إىل الكتاب ��ة الق�ص�صي ��ة· وه ��ذا
م ��ن دون �ش ��ك كان بف�ض ��ل املناخ الرائ ��ق اململوء
بالآم ��ال ال ��ذي كانت اجلزائر تعي�ش في ��ه :البحر
و�أج ��واء العم ��ل احلميم ��ة وال�صحب ��ة اجلميل ��ة
م ��ع زم�ل�اء وط�ل�اب و�أ�صدق ��اء كان ��ت كله ��ا وراء
�إعادت ��ي �إىل الكتاب ��ة الت ��ي تركته ��ا من ��ذ �أي ��ام
الدرا�س ��ة اجلامعي ��ة .ال ب ��د �أنن ��ي كن ��ت م�سكونا
بكام ��و وكات ��ب يا�س�ي�ن و�سع ��دي يو�س ��ف ومالك
ح ��داد والطاه ��ر وط ��ار يف خطوات ��ي داخ ��ل
هذه املدينة الت ��ي غ�ّي�رّ ت للت ��و �أ�سم ��اء �شوارعها
وخرائطه ��ا و�إ�شاراته ��ا و�أ�سم ��اء حمالته ��ا ب�ي�ن
ليل ��ة و�ضحاه ��ا ،متبني ��ة هوي ��ة ولغ ��ة جدي ��دة.
لع ّل ��ي �أ�ستطي ��ع الق ��ول �إن ال�شبوبي ��ة التي كانت
تتداخ ��ل يف هواء وهران وتدف ��ق احليوي ��ة يف
دم ��اء ال�شباب وهم مي�ضون عل ��ى جبهة البحر �أو
يف �ش ��ارع العرب ��ي بن مهيدي �أو عل ��ى ال�شواطئ
الكث�ي�رة املمتدة بج ��وار املتو�س ��ط ،كانت توحي
بعامل متح ّرر من قيود ما�ضيه مثلما هو احلال مع
ال�ش ��رق الأو�س ��ط ،والعراق مثل عل ��ى ذلك .هناك
تع ��ود �أحداث مر عليها �أكرث م ��ن �ألف �سنة وك�أنها
ج ��رت �أم� ��س لت�ستم ��ر يف �صياغ ��ة احلا�ض ��ر� .أو
تل ��ك القيود التي متثلها الع ��ادات والتقاليد فتدفع
ال�شب ��اب �صوب ن�ش ��اط واحد مقب ��ول اجتماعيا:
العمل ال�سيا�سي واالرتباط بالأحزاب ال�سيا�سية.
هن ��ا يف وهران بدا يل الع ��امل وك�أنه خل ��ق للتو،
غ�ضا وجمي�ل�ا وبريئ ��ا ومتدفقا .هل �أق ��ول �إنني
تذوّ قت البهجة احلقيقية يف وهران لأول مرة يف
حياتي؟ البهج ��ة املتح ّررة م ��ن التاريخ واملا�ضي
والأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة املتحاربة .وال ب ��د �أن ذلك
جعلن ��ي �أعيد النظ ��ر بتجربة حيات ��ي يف العراق

حتى تلك اللحظة ،و�أ�صبح ��ت الكتابة يف البداية
و�سيل ��ة لفه ��م �أ�سب ��اب الأزم ��ة العميق ��ة التي كان
يعي�شها العراق يف النواحي ال�سيا�سية والثقافية
واالجتماعية.
�أ�ش ��ك �أنني كنت �س�أ�صب ��ح كاتبا ق�ص�صيا لو �أنني
مل �آت �إىل اجلزائر و�أقي ��م يف وه ��ران .فه ��ذا
الن ��وع م ��ن الكتاب ��ة يحت ��اج �إىل ن ��وع حم ��دد من
الن�ش ��وة الروحي ��ة وت ��وق عميق للحي ��اة مبتعها
الأولية الب�سيطة :ل ��ون ال�سماء والبحر والبيوت
ذات ال�سق ��وف القرميدي ��ة احلم ��راء والأم�سيات
احلافل ��ة باملو�سيقى واجلدل .كانت وهران �آنذاك
مدين ��ة كو�سموبوليتي ��ة بج ��دارة ،فالكث�ي�ر م ��ن
الكوادر الي�سارية الغربية وامل�شرقية جاءت �إليها
وعمل ��ت يف معاهده ��ا وجامعاته ��ا وم�صانعه ��ا،
ف�أن ��ت ب ��دال م ��ن �أن ت�ساف ��ر ال�ستك�ش ��اف �شع ��وب
�أخ ��رى �أتاحت وهران فر�ص ��ة لاللتق ��اء ب�أف�ض ��ل
ال�شخ�صي ��ات امللتزمة من �شتى �أنحاء العامل .كان
هن ��اك �أطباء م ��ن �أمري ��كا الالتيني ��ة ومهند�سون
من �أملانيا الغربي ��ة و�أ�ساتذة من فرن�سا وغريهم.
خ�ل�ال كل �سن ��وات عي�شي يف اجلزائ ��ر مل �أذهب
�إىل �أورب ��ا �سوى مرت�ي�ن ولأغرا� ��ض عائلية ،فما
كان يف اجلزائر �أجم ��ل من �أن يعو�ض ��ه �أي بديل
يف العامل.
�أتذكر �أين كتبت خالل �سنواتي الأوىل يف وهران
رواية حملت عنوان« ،زمن الأوبئة» ،وكانت على
و�شك �أن ُتن�شر يف بريوت ،لكن الغزو الإ�سرائيلي
ت�سب ��ب ،حل�سن احل ��ظ ،يف �ضي ��اع الن�سخة التي
�أر�سلته ��ا للنا�ش ��ر ،ومع م ��رور ف�ت�رة اكت�شفتُ �أن
ه ��ذا ال�صن ��ف م ��ن الكتاب ��ة القائمة عل ��ى ت�صفية
احل�ساب ��ات �أو الك�ش ��ف املعريف لو�ض ��ع �سيا�سي
�أو اجتماعي مكانه خارج الأدب الق�ص�صي ،فقمت
ب�إتالف املخطوطة.
لعل تل ��ك التجرب ��ة جعلتني �شدي ��د احلر�ص على
م ��ا �أن�شر ،وه ��ذه التجربة تكررت م ��رار ًا منحتها
عنوان ًا م�شرتك ًا :متارين كتابية!
لق ��د ج ��اءت ك ��وارث الت�سعيني ��ات لتوقظن ��ي من
وهم ��ي ب�أن اجلزائر(ودول املغرب العربي ب�شكل
حم�صن ��ة �ضد املا�ض ��ي .لكن املا�ض ��ي الذي
ع ��ام) ّ
انتق ��ل �إليها من ال�شرق الأو�س ��ط مت ّكن �أخريا من
التغلغ ��ل يف روحه ��ا ،ليُدخ ��ل �أبناءه ��ا يف نف� ��س

املعمعة القائمة يف الكثري من جمتمعات امل�شرق.
�أما بالن�سبة للندن فمن ال�صعب �أن �أحدّد بال�ضبط
م ��ا و ّفرت ��ه يل ه ��ذه املدين ��ة .ال ب ��د �أن ال�شع ��ور
العميق بالنفي هو الذي ت�شكل يف �أعماقي :النفي
من العراق جنبا �إىل جنب مع النفي من اجلزائر،

قالو عن لؤي عبد االله
ا�شتغل ��ت جمموع ��ة القا�ص والروائي العراقي ل� ��ؤي عبد الإله ،وعنوانها «لعب ��ة الأقنعة» على
الق�ص والنف� ��س؛ فاملجموعة وكم ��ا يتبني من
الفج ��وات البين ّي ��ة لتل ��ك الزواي ��ا املنفرجة ب�ي�ن ّ
عنوانه ��ا ُتقارب مفهوم تعدّد �أقنع ��ة ال�شخ�صيّة َ
وفق مفاهيم التحلي ��ل النف�سي �ضمن ف�ضاء ما
ميك ��ن �أن نطلق علي ��ه «لعبة املرايا» بحيث يتب� �دّى الالوعي ويك�شف عن بنائ ��ه امل�ضمر مبر�آة
البناء وال�شكل الق�ص�صيّني…
علية خليل ابراهيم
تفت ��ح لنا هذه الن�صو�ص يف لعبة االقنعة ،ف�سح ��ة للت�أمل واملغامرة يف طرح الت�سا�ؤالت التي
ُتقل ��ق الوجود االن�س ��اين من خالل ارتياد املناط ��ق املزوية من الهم االن�س ��اين املتواري خلف
اقنعة الرتابة والطقو�س االن�سانية املعتادة ،عرب تزاوج مثمر بني الفل�سفة وال�سرد الق�ص�صي
يتحمل اكرث من م�ستوى للت�أويل وحتى الفهم.
م�صطفى املو�سوي

ع�شر كنت عاجزا عن مغادرة بريطانيا.
فل�سنوات ٍ
لك ��ن فر�ص العم ��ل يف جم ��االت �أخ ��رى كالكتابة
�إىل ال�صح ��ف واملج�ل�ات العربي ��ة والتدري� ��س
ل�ساع ��ات متفرق ��ة يف بع� ��ض املعاه ��د املخ�ص�صة
للرا�شدين �أتاحت يل ارتباطا مزدوجا بالو�سطني
العربي واللن ��دين .كذل ��ك كان ال�شع ��ور العمي ��ق
باملجهولي ��ة يف مدين ��ة متت ��د �أفقي ��ا بقط ��ر ي�صل
�إىل  80كيل ��و مرتا ،يجعلك قادرا عل ��ى �أن تعي�ش
يف م�سكن ��ك لأ�شهر م ��ن دون �أن يطرق �شخ�ص ما
بابك� .إ�ضافة �إىل ذل ��ك ،بد�أت �أحتوّ ل يف قراءاتي
تدريجي ��ا �إىل الإجنليزي ��ة وه ��ذا ما فت ��ح يل بابا
وا�سع ��ا للتع ��رف عل ��ى الكثري م ��ن الك ّت ��اب الذين
�سب ��ق يل �أن قر�أتهم مرتجم�ي�ن ب�شكل غري مكتمل
�إىل العربي ��ة .ال�ش ��يء الأ�سا�س ��ي ال ��ذي توفر يف
حيات ��ي هو اال�ستق ��رار ،ال باملعنى ال�شخ�صي ،بل
لأول م ��رة �أعي� ��ش يف بل ��د ال تتغ�ي�ر �سيا�ساته كل
�سنت�ي�ن �أو ثالث ليدفع ب�أبنائ ��ه ذات اليمني وذات
ال�شم ��ال .وبالت�أكي ��د مل يك ��ن ذل ��ك ثم ��رة جله ��ود
الأف ��راد؛ بل هو ثمرة زمن طويل ا�ستمر قرونا مت
خالله ت�شكل الدول ��ة وم�ؤ�س�ساتها العريقة .لذلك،
فمن يريد �أن يقارن احلا�ضر ال�سائد يف العراق �أو
يف �أك�ث�ر من بلد عربي ق ��د يحتاج �إىل العودة �إىل
بريطاني ��ا الق ��رن اخلام�س ع�شر وبداي ��ات القرن
ال�ساد� ��س ع�شر ليفه ��م �أن ما حتقق الي ��وم مل ي�أت
هبة من دون �أن ي�أخذ م�ساره التاريخي بالكامل.
حينما تدخل �إىل مكتب ��ة جامعية تكت�شف الفي�ض
الهائل م ��ن الكتب التي ميتد حيزه ��ا لعدة قرون.
هن ��ا يجل� ��س الك ّتاب املوت ��ى والأحي ��اء يتط ّلعون
متو�سل�ي�ن �أن ميدوا �أيديهم
�إىل الق� � ّراء العابرين ّ
لكتبهم ال�ساكنة و�س ��ط هدوء الأبدية البارد .هذه
املكتبات الغا�صة بالكتب املمتدة قرون ًا �ساعدتني
عل ��ى فه ��م التوا�ض ��ع ال ��ذي ميتلك ��ه املبدعون يف
�شت ��ى املج ��االت هنا ،فه ��م يف �أعماقه ��م ي�شعرون
ب�أنهم لي�سوا �سوى قطرات يف نهر وا�سع وطويل
من الإنت ��اج الأدبي والعلم ��ي والفل�سفي �سبقتهم
�أجيال و�أجي ��ال و�ستتبعهم �أجيال و�أجيال �أخرى
يف �إغناء هذا النهر.
� إىل جان ��ب الرواي ��ة والق�ص ��ة ،عمل � َ�ت يف الرتجم ��ة،
ترجمة مقاالت ،الرتجمة الأدبية ،وكان ا�صدارك املرتجم
”خيانة الو�صايا” مليالن كونديرا �إىل العربية  ،لكنك مل
ت�ستمر؟ ما الذي تعنيه الرتجمة لك؟
 كن ��ت �أمتن ��ى �أن �أترجم الكثري م ��ن الكتب التيقر�أته ��ا و�أحببته ��ا يف جم ��االت عدي ��دة· �أنا مهتم
به ��ا من ��ذ �سن ��وات مث ��ل الفل�سف ��ة والنق ��د الأدبي
وعل ��م النف� ��س التحليل ��ي وعلم الف�ض ��اء ونظرية
الك ��م وتطبيقاته ��ا احلديث ��ة والرواي ��ة وغريها،
لك ��ن ترجمت ��ي لكت ��اب مي�ل�ان كوندي ��را ،الت ��ي
ا�ستهلك ��ت من ��ي وقت ��ا طوي�ل�ا ا�ستم ��ر لأك�ث�ر من
�سن ��ة ون�صف ،وم ��ا تط ّلبه من جه ��ود لإتقان عدة
حقول من بينها ق ��راءة النوتة املو�سيقية والعمل
م ��ع املو�سيق ��ي العراق ��ي �أحم ��د خمت ��ار لإيج ��اد
ال�صياغات املنا�سبة للمفاهيم املو�سيقية بالعربية
و�إعداد قامو� ��س ملحق بامل�صطلحات التي �شملها
الكت ��اب ،فوجئت ب�أن كل هذا اجلهد قوبل مبنحي
ع�شري ��ن ن�سخة من الكت ��اب قم ��ت بتوزيعها على
الأ�صدق ��اء ،فل ��م �أت�سلم من النا�ش ��ر �أي �إ�شعار عن
الكت ��اب ،هل حقق جناحا ما؟ ه ��ل ا�ستفاد النا�شر
مادي ��ا من طبع ��ه؟ هل �أعيد طبع ��ه ثانية؟ ال �شيء.
ويب ��دو �أن هذه ه ��ي حال املرتج ��م العربي ب�شكل
ع ��ام� .أن تعي� ��ش يف بلد مث ��ل بريطاني ��ا عليك �أن
ت�ستخ ��دم كل �ساعات عملك ك ��ي تتم ّكن من تدبري
�أم ��ور عي�شك م ��ن دون الوقوع يف مط ��ب الديون
امل�صرفي ��ة� ،أو تك ��ون عالة على الدول ��ة امل�ضيفة.
يف حال ��ة تو ّفر عرو� ��ض جادة للرتجم ��ة من دور
ن�ش ��ر حمرتم ��ة �س�أع ��اود م�ساهمتي ،ف�أن ��ا �أعرف
ك ��م �ساهمت الرتجمة يف تكوين ��ي وتكوين �أبناء
جيل ��ي خ�ل�ال �سن ��ي املراهق ��ة وال�شب ��اب املبك ��ر،
ومرتجم ��ون مث ��ل م�صطف ��ى �سوي ��ف وج ��ورج
طرابي�شي تركوا ب�صماتهم على ت�شكل �أجيال� ،أو
على الأقل على نخبة منها.
الآن �أكتفي برتجمة ما �أحب من ق�صائد ل�شعراء مل
يعرفهم القارئ العرب ��ي ون�صو�صا �أدبية ق�صرية
لك ّت ��اب مثل بورخي�س وهمنغ ��واي و�أ�ضعها على
موقعي:
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 هل الرتجمة خيانة فع ًال ..ماذا تقول؟
 �أظ ��ن �أن اخليان ��ة �ش ��رط �أ�سا�س ��ي لنق ��ل ن� ��ص�أدب ��ي م ��ن لغ ��ة �إىل �أخ ��رى ،ف�أنت جت ��د يف غالب
الأحي ��ان �ض ��رورة العث ��ور عل ��ى مع ��ادل يف
اللغة اجلدي ��دة ،الت ��ي ه ��ي حم ّمل ��ة بدالالته ��ا
الثقافي ��ة وال�سيكولوجية واملجازي ��ة� ،إ�ضافة �إىل
�إيج ��اد الإيق ��اع املع ��ادل له ��ا يف اللغة اجلدي ��دة.
املرتج ��م الغرب ��ي يعاين �أق ��ل بكثري م ��ن املرتجم
العرب ��ي ،فخلفي ��ة لغت ��ه املمت ��دة �إىل الالتيني ��ة
تعطي ��ه �أر�ضي ��ة م�شرتك ��ة للم�صطلح ��ات م ��ع
بع� ��ض التحوي ��ر ،بينم ��ا نح ��ن نواج ��ه �سعي ��ا
للعثور عل ��ى م�صطلحات جدي ��دة بالعربية �أو �أن
ن�أخ ��ذ امل�صطل ��ح الالتين ��ي ونك ّيف ��ه �إىل العربي ��ة
مثلم ��ا فع ��ل �أ�سالفن ��ا املرتجم ��ون يف الع�ص ��ر
العبا�س ��ي حينم ��ا ح ��وّ روا تعاب�ي�ر مث ��ل الفل�سفة
واملو�سيق ��ى لتك ��ون مقبول ��ة م ��ن الأذن العربي ��ة
بينم ��ا ع�ث�روا عل ��ى مف ��ردة ال �صل ��ة له ��ا بالأ�صل
مث ��ل ‘’لوجي ��كا’’ الت ��ي ترجموه ��ا’‘ :املنطق››·
الرتجم ��ة الأدبي ��ة ه ��ي �إب ��داع حقيق ��ي يف بح ��ر
اللغ ��ة� :أن يتم ّكن املرتجم من �إث ��ارة نف�س الت�أثري
ال ��ذي تركه الن�ص الأ�صل ��ي يف نفو�س قراء اللغة
الأ�صلية لهو �إجناز هائل.
 بع ��د �أك�ث�ر م ��ن �أربع ��ة عق ��ود ون�ص ��ف م ��ن املنفى او
الغرب ��ة ،ه ��ل �أ�صب ��ح �أم ��را واقع ��ا ،مل تعد في ��ه اللغة هي
العائق بل طبيعة التفكري  ..ماذا تقول عن ذلك؟
 املنف ��ى لي�س اختيارا على عك� ��س الغربة .ففياحلال ��ة الأوىل �أنت ال متلك الق ��درة على الذهاب
مت ��ى �أردت �إىل بل ��دك وتغذية ذاكرت ��ك؛ �أنت هنا
بعي ��د متام� � ًا ع ��ن الدغل ال ��ذي ُقطعت من ��ه ،مثل
الن ��اي الذي ي ��راه ج�ل�ال الدي ��ن الروم ��ي كائنا
يبك ��ي دائما لعدم قدرته على الع ��ودة �إىل �أ�صله.
�أن ��ا حني عدت �إىل بغ ��داد ع ��ام  2003بعد غياب
عنه ��ا امت ��د خم�س� � ًا وع�شري ��ن �سن ��ة ،وجدتن ��ي
�أعي� ��ش �أعمق غرب ��ة عرفتها يف حيات ��ي :الطرق
التي تو�صلني �إىل �أماكن �سكني القدمية تغريت
كله ��ا ،واخرتقت الطرق ال�سريعة كل تلك الزوايا
اخلفي ��ة من بغ ��داد القدمي ��ة التي كان ��ت متنحها
�شيئ ��ا من الغمو�ض ونكهة م ��ن املا�ضي العريق.
كل من �أعرفهم عا�شوا كوارث هائلة تركت �آثارها
على �أرواحهم وخلجاتهم ،وهم الآن �إذ جتاوزوا
�س ��ن ال�شب ��اب متاما م ��ا زال ��وا يف ذاكرت ��ي كما
تركتهم وكما �أريده ��م �أن يكونوا .لعل م�سرحية
توفيق احلكيم «�أهل الكهف» امل�ستقاة من القر�آن
الك ��رمي تعبرّ عن حال املنفيني ب�شكل ما ،عدا عن
تل ��ك القطيع ��ة م ��ع �أجيال ول ��دت ون�ش� ��أت خالل
غيابي عن البلد.
كم يج ��ب �أن نك ��ون قادرين عل ��ى ا�ستيعاب هذه
الهوة القائمة بيننا اليوم؟
�أن ��ا مل �أترك العراق طمع ًا بحي ��اة �أف�ضل� ،إذ كنت
قب ��ل �إيف ��ادي �إىل اجلزائ ��ر ع ��ام  1976متجذرا
يف بل ��دي� .أبني ج�سورا كل ي ��وم مع طالبي يف
ثانوية العطيفي ��ة التي كنت �أد ّر� ��س فيها ،ولديّ
�أ�صدقاء رائعون ي�شاركونني اهتماماتي و�آمايل
للبلد ،وعائلة كبرية تقدم يل كل ال�سند ،وجريان
رائعون.
ه ��ل �أ�صبحت الكتابة بالن�سب ��ة يل بالعربية نوعاً
م ��ن الت�شب ��ث بالذاكرة وبدي ًال ع ��ن وطن يغو�ص
عميق ًا يف �شرايني روحي؟
حتى الغ ��زو الأمريكي -الربيط ��اين للعراق عام
 ،2003مل تكن الكتابة بالن�سبة يل �سوى ت�سطري
�أوراق بالكلم ��ات ورميها من النافذة ،فال �أحد يف
ع ��امل اللغ ��ة العربي ��ة كان منتبه ًا لوج ��ود ظاهرة
ا�سمه ��ا ك ّت ��اب املنف ��ى العراقيون ،والع ��راق كان
بعيد ًا ج ��د ًا عنا حتى التوا�صل م ��ع الأ�صدقاء �أو
ممن بقي حي ًا من �أهلنا �شبه م�ستحيل.
كانت مدة املنف ��ى بالن�سبة للعراقيني هي الأطول
بني كل �أولئك الذين عا�شوا املنايف مثل الت�شيليني
بع ��د انقالب بينو�شيت الدم ��وي� ،أو الأملان خالل
احل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة �أو الأرجنتيني�ي�ن بع ��د
ا�ستي�ل�اء الطغم ��ة الع�سكرية عل ��ى ال�سلطة خالل
ال�سبعينيات من القرن املا�ضي.
كان املنف ��ى بالن�سب ��ة لنا �أ�شب ��ه ب�ساكني «جحيم»
دانت ��ي ال ��ذي ُنق� ��ش عل ��ى بواب ��ة دخول ��ه�« :أيها
الداخلون اطرحوا عنكم كل �أمل».
ولع ��ل انتهاءه جاء مت�أخ ��ر ًا ،مثلما هو احلال مع
�أهل الكهف!

وداعا بسام فرج
كاركاتيـــــــــــــــــــر
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اقــــرأ
ذكريات باري�سية

�ص ��در ع ��ن دار املدى كت ��اب "ذكري ��ات باري�سي ��ة�" ..صامويل
بيكي ��ت و�سيمون دوبوفوار و�أن ��ا" للكاتبة ديردر بري ترجمة
احم ��د الزبي ��دي والكت ��اب ميث ��ل رحل ��ة كاتبة ال�س�ي�رة حول
مو�ضوع�ي�ن عظيم�ي�ن ،فبعد ق�ض ��اء �سبع �سن ��وات يف العمل
عل ��ى حياة بيكي ��ت ،ق�ضت باير م ��ا يروم العق ��د وهي حتوم
حول جارته �سيمون دي بوف ��وار .ت�ستح�ضر باير من خالل
مذكراته ��ا ومالحظاته ��ا التف�صيلية عن تلك الف�ت�رة� ،أجواء
املدينة التي عا� ��ش فيها �صاحبا ال�سريت�ي�ن اللتني دونتهما.
ال نن�سى �أبدًا حما�سه ��ا وذعرها و�إحباطها �أثناء التنقل بني
�كل قد يكون
ال�صال ��ون واملقه ��ى بح ًث ��ا ع ��ن حكاياتهما ب�ش � ٍ
�أحيا ًنا هزل ًّيا.

�إنط�لاق فعالي��ات مهرج��ان الفلوجة امل�سرح��ي بح�ضور فن��ي متميز
متابعة املدى
انطلقت ام�س االثنني يف حمافظة الأنبار،
فعالي ��ات مهرج ��ان الفلوج ��ة امل�سرح ��ي
مب�شاركة  9ف ��رق م�سرحية .وقال حمافظ
االنب ��ار الدكتور علي فرحان الدليمي ،يف
كلم ��ة له خالل فعاليات افتت ��اح املهرجان،
ال ��ذي ح�ضرت ��ه وكال ��ة الأنب ��اء العراقي ��ة
(واع)� ،إن ��ه "مل ��ن االن�ص ��اف �أن حتتف ��ي
االنب ��ار ومدينة الفلوج ��ة مبثقفي العراق
وفناني ��ه يف خط ��وة جت�س ��د قي ��م االبداع
واملبدعني و�إي�ص ��ال ر�سائل �سالم وحمبة
يف بل ��د اجلمال الزاخ ��ر بالألق واملت�ألقني
يف خمتل ��ف ميادي ��ن احلي ��اة" ،فيم ��ا قال
الكات ��ب واملخ ��رج امل�سرح ��ي ،ع ��كاب
حم ��دي :ه ��ذا املهرج ��ان ميك ��ن ان نطلق
ح

ول العا

لم

علي ��ه مهرج ��ان االنب ��ار امل�سرح ��ي ،حيث و�ش ��ارك نخبة من جنوم الفن العراقي يف
ت�ش ��ارك فيه ت�سع فرق م�سرحية من جميع مرا�سي ��م فعالي ��ات املهرج ��ان وعربوا عن
املحافظ ��ات ،و�ستق ��ام عرو� ��ض �صباحية �سرورهم بهذه املبادرة.
وم�سائية وجل�سات نقد.
وقد �شهدت حمافظ ��ة الأنبار يف الأ�سابيع

املا�ضية ن�شاط ًا فني ًا و�أدبي ًا ملحوظ ًا ،حيث
�أقي ��م العدي ��د م ��ن الفعالي ��ات والعرو�ض
امل�سرحية الت ��ي �أثارت �إعجاب العديد من
الأدب ��اء والفنان�ي�ن الذي ��ن �شاركوا

درا�سة ت�ؤكد :جاذبيتك تزيد حظوظك للح�صول على وظيفة
�أكدت درا�سة علمية جديدة� ،أن الأ�شخا�ص
اجلذاب�ي�ن �أ�صح ��اب ال�ش ��كل واملظه ��ر
اجليدين لديه ��م فر�ص �أكرب للح�صول على
وظيفة ما من الأ�شخا�ص غري اجلذابني.
وبح�سب �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية،
فق ��د �أجري ��ت الدرا�س ��ة بوا�سط ��ة باحث�ي�ن
يف جامع ��ة بافال ��و الأمريكي ��ة عل ��ى 197
�شخ�ص� � ًا ،مت ت�صني ��ف جاذبيته ��م م ��ن قِبل
�سبع ��ة �أ�شخا�ص على مقيا� ��س من � 1إىل 5
نقاط ،مع اعتبار " 1غري جذاب متام ًا" و5
"جذاب للغاية".
وا�ستع ��ان الباحث ��ون بع ��دد م ��ن مدي ��ري

املمثل الأمريكي �شون بن :من مل يتلق لقاح
كورونا كمن يوجه بندقية �إىل الآخرين
انتقد جنم هولي ��وود املمثل الأمريكي،
�شون ب ��ن ،الأمريكيني غ�ي�ر احلا�صلني
على لقاح (كوفيد )19-حتى الآن.
و�ش ّب ��ه ب ��ن ( 60عام ��ا) يف ت�صريح ��ات
لـ�شبك ��ة "�س ��ي �إن �إن" الأمريكي ��ة الذين
مل يح�صل ��وا على اللقاح حت ��ى الآن يف
الأماكن العامة ،كمن "يوجه بندقية �إىل
وجه �أحدهم".
وقال" :ال ميكنك االلتفاف حول توجيه
م�سد� ��س يف وج ��ه �شخ�ص م ��ا ،وهو ما
يحدث عندما يكون النا�س غري مطعمني
�ضد فايرو�س كورونا".

� سعد �سلوم
الباح ��ث ف ��ي �ش� ��ؤون االقلي ��ات قدم
محا�ض ��ر ًة ع ��ن الإط ��ار المفاهيم ��ي
للتن ��وع ،و�شرح� � ًا تف�صيلي� � ًا ع ��ن
خريط ��ة الأقليات في الع ��راق ،وذلك
�ضم ��ن ور�ش ��ة اقامته ��ا م�ؤ�س�س ��ة
م�سارات بالتعاون مع وزارة الثقافة
ب�ش� ��أن الكتاب ��ة ع ��ن ق�ضي ��ة التن ��وع
في الع ��راق .تطرق فيه ��ا الى تناول
الأ�س� ��س والمعايي ��ر المهم ��ة الت ��ي
ت�ؤ�س� ��س لتر�سي ��خ مفه ��وم التن ��وع
الثقافي ،وكيفية العمل عليه ،و�إيجاد
ط ��رق �سليم ��ة لتثبيت فك ��رة التنوع
االن�ساني �أو ًال في المجتمعات.
 محمد الكاظم
القا� ��ص ي�ض ّيف ��ه ن ��ادي ال�س ��رد ف ��ي
االتح ��اد الع ��ام للأدب ��اء والك ّتاب في
الع ��راق ف ��ي جل�س ��ة ت�س ّل ��ط ال�ضوء
عل ��ى تجربت ��ه المبدعة ،ويق ��ر�أ فيها
الناقد حمدي العطار �أبرز المحطات

ونا�ش ��د املمث ��ل احلائ ��ز عل ��ى جائ ��زة
�أو�س ��كار�" :أعتق ��د �أن ��ه يج ��ب تطعي ��م
اجلمي ��ع� ،أعتق ��د �أن ��ه يج ��ب �أن يك ��ون
�إلزاميا ،مثل �إ�ضاءة امل�صابيح الأمامية
يف �سيارة يف امل�ساء".
وقب ��ل �أ�سب ��وع ،وجّ ه �ش ��ون ر�سالة �إىل
رواد ال�سينم ��ا غ�ي�ر املطعم�ي�ن بلق ��اح
فايرو�س "كورونا" امل�ستجد ،وهي ب�أن
ال يذهبوا �إىل دور العر�ض ال�سينمائي،
وذلك خالل العر�ض الأول لأحدث �أفالمه
ال�سينمائي ��ة " "Flag Dayالذي �أقيم
داخل نقابة املخرجني الأمريكيني.

ال�ش ��ركات ،حي ��ث ُطل ��ب منه ��م �إج ��راء
مقابالت مع امل�شارك�ي�ن ور�ؤية �أكرثهم
ا�ستحقاق ًا لعدد من الوظائف.
ووج ��دت ه ��ذه الدرا�س ��ة� ،أن املديري ��ن
ي ��رون �أن الأ�شخا� ��ص اجلذاب�ي�ن ذوي
املظه ��ر اجلي ��د مرغ ��وب فيه ��م �أك�ث�ر م ��ن
غريه ��م .و�أ�ش ��ار فري ��ق الدرا�س ��ة �إىل �أن
الأ�شخا�ص غري اجلذابني ميكنهم احل�صول
�أي�ض ًا عل ��ى فر�ص جيدة يف العمل �إذا كانوا
من �أ�صحاب ال�شخ�صيات القوية ،و�أظهروا
ثق ��ة كب�ي�رة يف �أنف�سه ��م خ�ل�ال مقابالت
العمل.

�إلي�سا" :هذا هو اجليل
الرابع من احلرب"
�أك ��دت الفنان ��ة اللبناني ��ة �إلي�س ��ا �أن جمي ��ع ال�سيا�سيني
مت�آمرون م ��ع جهات خارجية ،وال �أح ��د منهم يكرتث ملا
يحدث يف لبنان ،وذلك عرب �صفحتها اخلا�صة على موقع
التوا�صل الإجتماعي.
وعلقت �إلي�سا قائلة�" :صار عندي قناعة ان كل ال�سيا�سيني
والقادة وزعم ��اء الطوائف بدون ا�ستثن ��اء يعرفون ماذا
يح ��دث وماذا يريد لبن ��ان ومت�آمرين مع اطراف �إقليمية
م ��ن اي ��ران لأم�ي�ركا وحت ��ى ا�سرائي ��ل ليدم ��رو كل �شي
بلبنان على البطيء".
و�أ�ضاف ��ت �إلي�سا" :هذه حرب �أقوى بكتري من حرب
املدافع وال�صواريخ وو هذا ا�سمه اجليل الرابع من
احلرب".

فيه ��ا ك�ضي ��وف �شرف ،لكن ه ��ذا مل ي�شفع
لفن ��اين ومثقف ��ي الأنبار ب�إن�ش ��اء م�سارح
وقاع ��ات لتق ��دمي عرو�ضه ��م و�أم�سياته ��م
فيه ��ا .وكان �آخر عه ��د للمحافظة مب�سرح
خم�ص� ��ص للعرو� ��ض الفني ��ة يف الع ��ام
 2003مبدينة الرم ��ادي ،قبل �أن يتعر�ض
للإغ�ل�اق ث ��م للتدمري بفعل �أعم ��ال العنف
التي �شهدتها املحافظة.
وتنظم حالي ��ا غالبية العرو�ض امل�سرحية
يف مبان تتب ��ع لوزارات وجهات حكومية
خمتلفة ،قدمت ت�سهي�ل�ات بهذا ال�ش�أن من
بينه ��ا املدين ��ة ال�سياحي ��ة يف احلباني ��ة،
وقائممقامية ق�ضاءي الفلوجة وهيت.
وح ��ول ذل ��ك يق ��ول الكات ��ب واملخ ��رج
امل�سرح ��ي ،ع ��كاب حمدي" ،لي� ��س فناين
الأنب ��ار وحده ��م الذي ��ن يعان ��ون ب ��ل كل
فناين الع ��راق ،حيث �أن الفن ��ان العراقي
وخا�ص ��ة الفنان االنب ��اري يعاين من عدم
وجود �أي اهتمام من احلكومة املحلية".
وا�ض ��اف "�أي�ض ًا ال يوجد

يف املحافظة م�س ��رح تتوافر فيه التقنيات
امل�سرحي ��ة م ��ن ا�ض ��اءة و�ص ��وت خا� ��ص
للعرو� ��ض واملهرجان ��ات ،مم ��ا يجعلن ��ا
ن�ضط ��ر لت�أج�ي�ر �أجه ��زة �إ�ض ��اءة و�صوت
مببالغ كبرية".
مدي ��ر البيت الثقايف يف ق�ض ��اء الفلوجة،
ماج ��د اجلب ��وري ،يق ��ول� ،إن "�أحببنا �أن
ن�سل ��ط ال�ضوء على امل�شه ��د امل�سرحي يف
االنب ��ار ،ف�س�ن�رى �إن هناك حرك ��ة د�ؤوبة
لإقام ��ة الفعاليات والعرو� ��ض امل�سرحية،
الت ��ي ت�شهده ��ا املحافظ ��ة ومنه ��ا مدين ��ة
الفلوج ��ة" .م ��ن جهته قال نقي ��ب الفنانني
يف الأنبار ،فاروق ن ��واف� ،إن "العرو�ض
امل�سرحي ��ة التي تقدم يف املحافظة ،تهدف
اىل الو�ص ��ول للجمه ��ور ب�أك�ب�ر م�ساحة،
واي�ض ��ا اله ��دف منه ��ا التوعي ��ة واملتع ��ة،
م�ضيف ��ا ان اال�شهر القادمة �ست�شهد الكثري
من الفعاليات الفنية ،وان املحافظة مقبلة
عل ��ى بن ��اء م�س ��ارح وقاع ��ات للعرو� ��ض
امل�سرحية.

جيم�س بوند يرف�ض ان
يورث الكثري من الأموال
ّ

�أعلن املمثل الربيطاين دانييل كريغ �أنه ال يخطط لرتك الكثري
من ثروته ،التي تقدر بحوايل  160مليون دوالر ،لورثته ،مبين ًا
�أنه يتبنى "فل�سفة التخل�ص من املال" وهو على قيد احلياة.
وقال جنم هوليوود ال�شهري ب�أدوار جيم�س بوند "�ألي�س هناك قول
م�أثور قدمي مفاده �أنك �إذا مت ثري ًا ،فقد ف�شلت؟".
و�أ�ضاف يف املقابلة ،بح�سب �صحيفة التاميز اللندنية�" ،أعتقد �أن
�أن��درو كارنيغي (ال�صناعي الأمريكي )1919 -1835 -قد تخلى
عما �سيكون بح�سابات اليوم حوايل  11مليار دوالر".
يذكر �أن كريغ �سيتقا�ضى عن فيلم "ال وقت للموت" الذي �سيعر�ض
ال�شهر املقبل مبلغ  25مليون دوالر.
وقال �إنه من "املقيت" ترك مبالغ طائلة من املال للورثة .والورثة
هنا هم :ابنة تبلغ من العمر  29عام ًا وابنة تبلغ من العمر عامني،
وزوجته املمثلة را�شيل وايز التي لديها �أي�ض ًا ابن مراهق.

يف خ�ضم الأخبار املزعجة ،ثمة
�أفعال و�أخبار تبدو �ساذجة� ،إال
�أنها تدعو �إىل ال�ضحك والرتفيه
عن النف�س ،على ر�أ�س هذه
الأخبار البهيجة امل�ؤمتر ال�صحفي
الذي اقامه ام�س حزب احلل
لأ�صحابه الكرابلة ،والذي يدعونا
فيه �إىل اال�صطفاف مع حزب
احلل ،لكي يلبي طموحات ال�شعب
وين�صراملظلومني والأيتام
والأرامل ،ومل ين�س البيان �أن
يخربنا ب�أن احلزب ت�أ�س�س من
�أجل حفظ كرامة و�سيادة البالد،
وب�أنه بعد ان يحتل عددا من
كرا�سي الربملان �سيلتفت �إىل جعل
العراق �أف�ضل و�أجمل.
الأخبار التي نقر�أها يف مواقع
التوا�صل االجتماعي وو�سائل
الإعالم  ،تخرج املواطن العراقي
من حالة الك�آبة ،وجتعله يعرتف
�أن يف هذه البالد ما ي�ضحك
ولكنه �ضحك التاعت منه ،نف�س
عمنا املتنبي قبل �ألف عام فو�صف
ال�ضحك الذي تثريه �صور الكثري
من املر�شحني للربملان ب�أنه �ضحك
كالبكاء ،وال �أدري �إن كان املتنبي
�سيقابلنا يف الآخرة لي�ضحك
ملء قلبه على هذه البالد التي
ال تريد �أن تغادر ع�صر الفيا�ض
والكربويل وعالوي واملالكي،
وت�صر على �أن تبقى عالية ن�صيف
جائمة على �أنفا�س الربملان.
وقبل �أن �أترككم مع بيان حزب
احلل� ،أمتنى �أن �أعلن توبتي من
الكتابة عن نوابنا الأ�شاو�س،
و�أدعو جميع العراقيني للتوقف
فور ًا عن قراءة ومتابعة �أخبارهم،
كما �أعتذر لكل القراء لأنني
حاولت يوم ًا �أن �أوهمهم ب�أن هناك
يف العراق جتربة دميقراطية
متخ�ض عنها جمل�س نواب
منتخب ،و�أن هذا املجل�س ميار�س
دوره الرقابي بكل الإخال�ص
واملثابرة.
�سنحاول �أن نكون طيبني
و�ساذجني ون�صدق �أن ال�سادة
املر�شحني للربملان اجلديد
يريدون �أن ينعم العراقيون
بالأمان واال�ستقرار وبالرفاهية
وهذه كلها ال تتحقق بدون وجود
ال�سيد "�أبو مازن" مثلما �صدقنا
يوم ًا حني خرجت علينا النائبة
ال�سابقة عتاب الدوري لتقول
�إنها الأ�صلح ملن�صب وزير الدفاع
لكونها تتمتع بـ"اخلربة الكافية
يف املجال الأمني" .
اليافطات وال�صور التي وزعها
العديد من املر�شحني لدعم
حمالتهم االنتخابية ت�ؤكد بالدليل
القاطع �أن البع�ض ممن دخل
ال�سيا�سة ،مل يتعلموا بعد كيفية
ممار�سة الدميقراطية ،ومن �سوء
حظنا �أنه بعد ت�سعة ع�شر عاما
ما يزال البع�ض ي�سعى لتثبيت
نظرية الأقارب والأحباب �أوىل
باملنا�صب من الغريب ،وي�ؤكد
�أي�ض ًا �أن العديد منهم ،لديهم ميل
غريزي �إىل الكوميديا ،وال�ضحك
يف �أ�صعب املواقف وبغري ذلك
�أظن �أنه من املرهق جد ًا حماولة
فهم اخلطوة التاريخية املباركة
التي قررت فيها مها الدوري
العودة �إىل الأ�ضواء.
�شكر ًا حلزب احلل على طرفة
"بناء العراق" حيث �أمتعنا و�سط
بحر من اخلطب وال�شعارات،
التي �أ�صابتنا بالك�آبة والوجوم،
و�س�أرفع من اليوم يدي بالدعاء
�إىل الله تعاىل �أن يدمي علينا نعمة
"نكات" �سا�ستنا الأ�شاو�س من
الزوال ،و�أمتنى من امل�ص ّرين
على عدم مغادرة قبة الربملان �أن
يطالبوا الأمم املتحدة با�ستفتاء
جماهريي حتت �شعار "�إ�س�أل
جمرب".

الذك��رى  13لرحي��ل املفك��ر كام��ل �ش��ياع  ..الي��زال القات��ل طليق�� ًا
عامر م�ؤيد

ال�سردي ��ة لل�ضي ��ف العزي ��ز ..وذل ��ك
ف ��ي ال�ساع ��ة الخام�س ��ة ع�ص ��ر يوم
غ ��د الأربع ��اءُ ،تب � ُّ�ث الجل�س ��ة م ��ن
قاع ��ة الجواهري (م ��ن دون ح�ضور
جمه ��ور) ،وتن�ش ��ر مبا�ش ��ر ًة عل ��ى
�صفح ��ة االتح ��اد الع ��ام للأدب ��اء
والك ّتاب في العراق.
� صباح كركوكلي
االديب والباحث تقيم له دار الثقافة
والن�ش ��ر الكردي ��ة جل�س ��ة لالحتف ��اء
بمنجزه الثقافي ،وذلك �صباح اليوم
الثالث ��اء ف ��ي قاعة �شيرك ��و بيكه �س
بمبنى الدار.

م ��رت ام�س الذكرى الثالثة ع�ش ��ر عل ��ى اغتيال
الباح ��ث واملفكر كامل �ش ��ياع دون االعالن اىل
االن عن منفذي جرمية اغتياله.
ا�صدق ��اء للراح ��ل ومثقف ��ون ا�ستذك ��روا �شياع
من خالل من�ش ��ورات لهم على مواقع التوا�صل
االجتماع ��ي "الفي�سب ��وك"  .حيث كتب الباحث
حمم ��د ح�سني الرفاع ��ي "كان كامل �شي ��اع �أوَّل
�شخ� ��ص �ألتقي به بعد و�ص ��ويل �إىل بغداد بع َد
عام ."2003
وا�ض ��اف "م ��ا يرتب ��ط به ��ذا الع ��ام… تعلم َُّت
بغ ��داد معه ومع الرف ��اق -والأ�صدقاء الأ�صالء
والأوفياء الذي ��ن كانوا ،كلما ينبث ��ق الت�سا�ؤل
يف ر�أ�سي حول البداه ��ات ،جنل�س طوي ًال لكي

الطقس

نقوله؛ وكن � ُ�ت �أ�صغي بكل عم ��ق؛ �أو ُك َّنا نقول
ذا َتن ��ا الت ��ي كانت تنظ ��ر يف عين ��ي املـوت بكل
مبا�ش ��رة ،يف حق ��ل غري ��ب وموح� ��ش ومل ��يء
باملع َّلب ��ات اجلاه ��زة؛ ب�ض ��رب م ��ن �ض ��روب
الإم ��كان مل يتج� � َّر�أْ علي ��ه ،يف وقته ��ا� ،إ َّال الق ِّلة
القليلة".
وتاب ��ع الرفاع ��ي "يف ي ��وم فقدان ��ه� ،شع � ُ
�رت
ب� �� َّأن �شيئ ًا كب�ي�ر ًا من بغ ��داد كان يتم َّزق داخلي
عل ��ى نح ��و مل �أك ��ن �أ�شعره م ��ن قب ��ل؛ كان ذلك
بع ��د لق ��اء �سري ��ع يف وزارة الثقاف ��ة ،وان هذا
الرج ��ل -امل�ؤ�س�س ��ة ال ��ذي مل ي�سم ��ح لنف�سه �أن
ي�ستغ ��ل من�صب ��ه حتى يف موق ��ف واحد ،ال من
�أج ��ل قري ��ب وال يف �سبيل غري ��ب ،خ�سار ٌة من
خ�سارات العراق بعد ."2003
ويف ذك ��رى اغتيال ��ه احلادي ��ة ع�ش ��رة ا�صدرت

دار امل ��دى ثالثة كتب �ضم ��ن �سل�سلة �إ�صدارات
للفقي ��د �ستن�ش ��ر ك ّله ��ا تباع� � ًا .الكت ��اب الأول:

"ت�أم�ل�ات يف ال�ش� ��أن العراق ��ي" ال ��ذي يبحث
في ��ه م� ��آالت البل ��د وحتوالت ��ه يف ظ� � ّل "العنف
الذي اجتاحنا بق ّوت ��ه الكا�سحة دفعة واحدة"،
�إذ ت ��رد على ظه ��ر الغالف الأخري ه ��ذه اجلملة
العميقة" :نحتاج �إىل يقظ ��ة �أخالقية م�س�ؤولة
و�إىل �أجي ��ال و�أجي ��ال متتل ��ك نا�صي ��ة التفكري
النقدي ،ذلك �أن (�أعداء املجتمع) ه�ؤالء هم بناة
م�ستقبله" .والكتاب الثاين" :قراءات يف الفكر
العرب ��ي والإ�سالم ��ي" مناق�ش� � ًا في ��ه "التحديد
املتب ��ادل يف اخلط ��اب القر�آين ب�ي�ن العقالين،
والالعق�ل�اين ...وكيف يبدو التاريخ يف �ضوء
ه ��ذا ال�صراع وك�أ ّنه تعاق ��ب متواتر من الهداية
وال�ض�ل�ال"� .أما الثالث فجاء بعنوان "الفل�سفة
ومفرتق ما بعد احلداثة" �إذ بحث م�ضمونه يف
الأف ��كار الفل�سفي ��ة الت ��ي �شغل ��ت �أوروبا ودور

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الثالث ��اء) �أن درج ��ات احلرارة ترتف ��ع قليال عن معدالتها لي ��وم �أم�س ،و�أن
اجلو �سيكون م�شم�س ًا يف جميع مناطق البالد.

مدر�س ��ة فرانكفورت وت�أثريها ومن ث ّم ا�شتباك
التاريخ م ��ع �أ�سئلة احلا�ضر ،وعالق ��ة �أفكار ما
بعد احلداثة بالأيديولوجيات الكربى.
بينم ��ا كت ��ب وكي ��ل وزي ��ر الثقافة عم ��اد جا�سم
"ي�ص ��دح �صباحك عرب الهاتف� ..صباح اخلري
عم ��اد� ..صوتك نامي ل ��و اين مغب�ش!!! كعادتك
ت�سته ��ل حوارات ��ك باالعت ��ذار ..حت ��ى يف قمة
�صخ ��ب االجتماع ��ات م ��ع م�س� ��ؤويل وزارة
الثقاف ��ة ..تقف ��ز مثل طف ��ل للرتحي ��ب ..وتردد
مبداعب ��ة( ..زي ��ن �سويت اجي ��ت خل�صتني من
اجتماعات عقيمة) ..هاتفك مغلق هذه املرة!!!،
وي�ضي ��ف "كن ��ت ايقونة التم ��دن واحد اقطاب
التوازن والهدوء يف الو�سط الثقايف".
وكام ��ل �شي ��اع ول ��د يف بغ ��داد ي ��وم � 5شب ��اط
.1954
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