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ونقل بيان مركز التواصل الدولي عن
مـــســـؤول ســـعـــودي قـــوله إن إعـــادة
تـشـكـيل احلـكـومـة يـعـكس اعـتـبـارات
إدارية روتينية وإن اخلطوة تأتي في
نـهايـة فـتـرة واليـة احلـكـومـة ومـدتـها
أربع سـنـوات طــبـقـا لـلــقـانـون. ونـقل
ـــســؤول قـــوله (إعــادة الــبـــيــان عن ا
تشكـيل احلكومـة يستـهدف ضمان أن
يضم مـجـلس الـوزراء أفـضل عـنـاصر
عـرفة لـلوفـاء باحـتيـاجات اخلبـرة وا
مـلـكـة في الـسـنـوات األربع الـقـادمة ا
وتعزيـز العالقـات مع الدول الصـديقة

حول العالم).
وأعـلـن وزيــر اخلـارجــيــة الــســعـودي
اجلديـد ابراهـيم الـعسّـاف في مـقابـلة

ـملـكة ال مع وكالـة فرانس بـرس أنّ (ا
تــمــر بــأزمــة) بـســبـب قــضـيــة مــقــتل
خـاشـقـجي داخل قــنـصـلـيـة بالده في
. وقال ا تـشهـد حتوّالً اسطـنبـول وإ
ــــاف غـــداة تـــعـــيــــيـــنه وزيـــرا الـــعـــسّ
لـلــخــارجـيــة في إطــار تــعـديل وزاري
لك سـلمان إنّ واسع النـطاق أجـراه ا
(قـضـيـة خـاشـقـجي... أحـزنـتـنـا حـقّاً
ـقـابـلـة الـتي ). وأضـاف فـي ا جـمـيـعـاً
أجـريـت مـعه بــاإلنــكـلــيــزيـة (لــكن في
ـرّ بـأزمــة نـحن احملـصّــلـة نـحـن ال 
) في إشــــــارة إلى نـــــشــــــهـــــد حتــــــوّالً
اإلصالحات االقتصاديـة واالجتماعية
الـتي أطـلـقـهـا ولـيّ الـعـهـد مـحـمـد بن
ـالـية سلـمـان. وحلّ الـعـسّاف وزيـر ا

األمن الــــوطـــنـي إلى ابن أول رئــــيس
جلــهــاز االســتــخــبــارات الــســعــوديـة
والــذي تــلــقى تــعـــلــيــمه في جــامــعــة
هارفارد وقد لعب أيـضا دورا رئيسيا
ـلكي. منـذ فتـرة طـويلـة في الـديوان ا
وظل مــعــظم الــوزراء في مــنــاصـبــهم
وتمت أيضـا ترقـية بعض حـلفاء ولي
الـعـهــد الـسـعــودي األمـيـر مــحـمـد بن
سلـمان ( 33عامـا). وقال مـحلـلون إن
اخلطـوات تـهدف إلى حتـسـ صورة
ـــقـــتل احلـــكـــومــة الـــتـي تـــضــررت 
ـــقـــيم في الـــصــحـــفـي الــســـعـــودي ا
ـتـحــدة جـمـال خـاشـقـجي الـواليـات ا
داخل الــقــنـــصــلــيــة الـــســعــوديــة في
اسـطــنــبـول فـي شـهــر تــشـرين األول.
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ـاضي الـسـابـق الـذي اعـتــقل الـعــام ا
خالل حـــمــلـــة قــالت الـــريــاض إنـــهــا
كـافـحـة الفـسـاد محـلّ عادل اجلـبـير
وزيـــراً لـــلـــخـــارجـــيـــة في الـــتـــعـــديل
احلـكـومي. و تـعـيـ اجلـبـيـر الذي
حــاول الـــدفـــاع عن احلـــكـــومــة عـــلى
سـتوى الـدولي بـعد قـتل خاشـقجي ا
وزيــر دولـــة لـــلـــشــؤون اخلـــارجـــيــة.
ــنـصب أقلّ ويـعــتـبـر كــثـيــرون هـذا ا
شأنـاً من مـرتـبـة وزير. لـكنّ الـعـسّاف
سـارع إلـى (هـذا أبــعــد مــا يــكـون عن
احلــقــيــقــة). وتــابع (لــقــد مــثّل عــادل
السـعـوديـة وسـيـسـتمـر في تـمـثـيـلـها
(...) حول الـعالم. نـحن نكـمّل بعـضنا

.( بعضاً
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بابـتسامـة لطيـفة ووجه بشـوش سألني ضـابط التـأشيرات في مـطار دبي  بلـهجة يـريدها
ان تكـون عـراقيـة ( شكـو مـا كو ? )  وبـرغم الـقلق الـذي يـنتـابي كالـكـثيـر من الـعراقـي
ـواجهـة ضبـاط الـتأشـيرات  اذ غـالبـا ما يـراودهم هاجس بـاحتـمال ان عـندمـا يكـونوا 
اثلة بأن ( تصادفهم  مشكـلة من تلك التي يصفونها بـ ( التائـهات )  أجبته بابتسامة 
اكو ) كثير وال يتسع اجملال لذكره  فرد عليّ بعبارة عراقية الشكو ) تعـرفونه  لكن ( ا
اخرى ( هال بيك عيـني )   بينما كانـت نظراته تتنقل بـ وجهي واحلاسوب الذي أمامه
. الـعـراقـيون والـشـامـيون يـتـمـيزون بـهـذا الـسؤال عن غـيـرهم من الـشعـوب وان اخـتـلفت
صـيـغته  فـفي بالد الـشـام يسـألـونك ( شـو في  ما في ? )  وبـهـما يـبـحث الـسائل عن
اجـابـة لـيـس لـلـذي مـوجـود  بل والــذي غـيـر مـوجـود  او الـذي وقـع والـذي لم يـقع بـعـد
بـالتـرجمـة احلرفـية لـلسـؤال . ال أظن ان هـذا السـؤال جاء اعـتبـاطا في حـياة الـعراقـي
فـحاله كـاألمثـال الـتي هي خالصة جتـربة ثـرية عـاشتـهـا اجملتـمعـات خالل مئـات السـن

ـا اآلالف  فـصـقـلـهـا الـتداول وجـعـلـهـا صـاحلـة لالسـتـخـدام في كل زمـان ومـكان  ور
واألمـر نفسه ينـطبق على عـبارات معيـنة أصبحت الزمـة كالمية في أحاديث الـناس  فما
عهود ( شكو  ما كو ? ) . أثار هذا ان تلتقي عـراقيا اال وبادرك بعد السالم بالسـؤال ا
السؤال العديـد من الكتاب  وبعضهم أسماء المعة  وحـاولوا ايجاد تفسيرات لفحواه 
فـقد ذكـر الـدكتـور كامل خـورشيـد بأن جـذوره ضاربـة في عـمق التـاريخ العـراقي عنـدما
ـبـدع خالـد الـقشـطـيني ربطه بـحـضارة األكـديـ والـسومـريـ   وهو مـا أكـده الكـاتب ا
بـنـسبـته الى الـبـابلـيـ لـكنه رجح أنه يـعـود لـفتـرة الـعصـر الـعـباسي  اذ وردت كـلـمات
طرب الـشهير زرياب  وفي جميع الـكتابات التي تناولته السؤال في اغنيـة للموسيقي وا
ـا أعـذرهم في هـذا الـتنـاول  ذلك ان مـن السـهل ان اختـلـطت فـيـهـا اجلـد بـالـهـزل  ور
تكتب بطريقة ساخرة عن موضوعات جادة  لكن من الصعب ان تكتب باسلوب جاد عن
مـوضـوعات طـريـفـة. طـرافة الـسـؤال وغـرابـته جعـلـته اسـمـا لـلكـثـيـر من مـواقع الـتواصل
اكو) وليس عن واقع االلكترونية  محاول فيها االجابة عن (ا االجتماعي وغيـرها من ا
واقع وليس في ( األكو)  وكأن أصحـابها يريدون القول ان األسـرار جتدونها في هذه ا
سواها. ليس بـوسعي الوقوف على اصول هذا السـؤال  لكنه من دون شك يحتل موقعا
ـتداولـة  بـشكل حتـول فيـه الى عبـارة تـكشف عن سـمـة عُرف بـها متـقـدما في الـلـهجـة ا
العراقيون  ويـبدو لي اذا صح تفسيري للسؤال انه ينطوي على دالالت عميقة ومأساوية
 ويسـتنـد تفـسـيري الى تـشخـيـصات عـالم االجتـمـاع الشـهيـر على الـوردي لـلشـخصـية
رغوب بها مكتسبة وليست متأصلة فيها  وهي حصيلة العراقية  فأغـلب سماتها غير ا
ؤثرة في الواقع العراقي واقع فرض على الشـخصية ان تكون بهذا الشكل  والعوامل ا
عـديــدة  وأولـهـا الــعـامل الــسـيــاسي الـذي كــان حـاســمـا طـوال الــتـاريخ  ولــذلك كـانت
الـسـياسـة تشـغل جُل أوقـات العـراقيـ  ولم يـحدث اال مـا ندر ان تـوافق الـعراقـيون مع
الـسـلـطـة احلـاكـمـة الـتي غـالـبـا مـا اتـخـذت من الـبـطش اسـلـوبـا إلدارة الـبالد  مـا جـعل
الـعراقي شخـصيتـ بجسد واحـد  وله رأيان  أحدهـما معلـن وفي الغالب ال يؤمن به 
ـعلن ـثل اجتاهه احلـقيـقي  وعلـيه فان الـسؤال (شـكو مـاكو) يـعني (ا واآلخر مـخفي و
واخلــفي)  ولـــذلك يــأتي احلــديـث عن احلــاكم ضـــمن اخملــفي من اآلراء  ولـــلــثــقــاة من
صـائب (الـتائـهة وغـيـر التـائـهة ) تـأتيك من الـصَـحب حتديـدا  فـا
احلـكـام الذين يـتـعـذر وصف شـغفـهم بـالـسـلطـة  فـأوهـمـتهم ان
ــاكــو ) ايــضــا  وفي حلــظــة يُــصــدمــون  (األكــو) تــعــنـي ( ا
ـوت سـحال او شــنـقـا او رمـيــا بـالـرصـاص  فـيــنـتـهــون الى ا

اكو) لدى العراقي أكثر من ( األكو) . ويتب الحقا ان (ا

ثامر الغضبان
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اعـرب وزيــر الـنــفط ثـامــر الـغــضـبـان
ــفــاوضــات مع عن امــله في جنـــاح ا
شـركــتي إكـســون مــوبـيل األمــريـكــيـة
و(سي إن بي سي) الـصــيـنـيــة بـشـأن
اجناز مشـروع كبـيرسيـساعـد العراق
في زيــادة طـــاقــة حتـــمــيـل اخلــام من
مرافئ تـصديـر الـنفط إلى 6.5 مالي

برميل يوميا.  
واوضح الـــغــضـــبــان خـالل مــؤتـــمــر
صـــــــــــحـــــــــــفـي امـس األربـــــــــــعـــــــــــاء
راحـل األخيـرة من إن (العـراق فـي ا
احملـادثـات مع إكـسـون مـوبـيل و سي
إن بي سي بشـأن مشـروع طاقـة كبـير
في اجلــــنــــوب لـــكــــنــــنـــا ال نــــزال في
ـفــاوضــات ولــيـسـت لـدي تــوقــعـات ا
بـشـأن الــتـوصل إلـى اتـفـاق نــهـائي)
مسـتـدركًـا (لكـنـني مـتفـائل بـالـتوصل

إلى اتفاق نهائي).
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وأشار إلى أن (هذا االتـفاق سيـساعد
العـراق في زيادة طـاقة حتمـيل اخلام
من مــرافئ تـــصــديــر الـــنــفط إلى 6.5
ماليـ بـرمــيل يـومـيــا) مـوضـحـا أن
ـشــروع كــبــيـر ويــتــضـمـن حتـديث (ا
خــطـــوط أنــابـــيب وتــطـــويــر حـــقــول

وتوسيع دائرة اإلنتاج). 
وبشأن الصـادرات النفطـية من حقول
قال كركوك نحو ميناء جيهان التركي
الغضبان إنها( ستظل بحدود ثمان
ألـفـا إلى تـسـعـ ألف بـرمـيل يـومـيا
حــيث يــجــري حتــويل مــعــظم اخلــام

صافي في الشمال). نتج لتغذية ا ا
من جــهـــته قـــال مــديـــر شــركـــة نــفط
الــشــمــال فــريــد اجلــادر إن (اإلنــتــاج

علومات لوسائل االعالم من وتوفير ا
ــوقع خالل نــشــر الــبـــيــانــات عــبــر ا

االلكتروني للوزارة).
وتـابع (أنـنـا نــعـلن بـكل شــفـافـيـة عن
ــالــيـة نــشــاطـاتــنــا الــتــعــاقــديــة او ا
ـتـعـلــقـة بـعـمــلـيـات تـصــديـر الـنـفط ا
ــكـثــفـات  اخلـام والــغــاز الـســائل وا
السيما وان الوزارة توفر اكثر من 90
ـوازنــة الـعــامـة ــئـة من ايــرادات ا بـا
لـــلـــبالد مـن خالل تـــصــــديـــر الـــنـــفط
اخلام) موضحـا ان (عمليـات تصدير
الــنــفط اخلــام وحتــديــد الــتــســعــيـرة
لـلــنــفــوط الــعـراقــيــة تــتم وفق نــظـام
مـــحـــتـــرف بـــحــضـــور وزيـــر الـــنـــفط
ــفــتش الــعـام ـعــنــيـ وا والـوكـالء ا
ـعــنـيـ ومـديـر شــركـة الـتــسـويق وا
بـالــشــركــة وحتـدد االســعــار لـلــشــهـر
الــتــالي وال تــوجـــد لــديــنــا صــفــقــات
مـشـبـوهــة كـمـا روج لــذلك الـبـعض) 
داعياً جلنة الطاقة في مجلس النواب
بـادرة لـ(حـضور العـراقي واعـضـاء ا
االجـتـمــاعـات اخلـاصــة بـالـتــسـعـيـرة
والـتـخـصـيـص لالطالع عـلى اآللـيـات
تبـعة في تسـويق النـفط العراقي) . ا
ثل دير التنفيذي و من جانبه قال ا
الــعـــراق لـــدى مــبـــادرة الـــشــفـــافـــيــة
للصـناعات اإلسـتخراجـيةعالء رسول
بادرة ؤتمر ان (ا محي الدين خالل ا
أعدت تـقـريرهـا الـسنـوي لـعام 2016
الـذي تــضـمن اجــمــالي االيـرادات من
الـقـطاع االسـتـخـراجي لـوزارة الـنـفط
نـتـجـة من الـنـفـط اخلام والـكـمـيـات ا
والصادرات للعام نفسه واصدرته في
 24كانون االول اجلاري وفق مـعايير
ـــبــــادرة) مـــوضـــحــــا ان (مـــبـــادرة ا

الـشـفـافـيـة هي مـنـظـمـة دولـيـة تـهدف
الى تـعــزيــز مـبــدأ الـشــفــافـيــة في مـا
تـأتية يتعـلق بااليرادات احلـكومـية ا
ـوارد الـطـبـيـعـيـة وتـقـريـر مـبـدأ من ا
ـعـنـيـة). وكـان احملـاسـبـة في الــدول ا
مجـلس مبـادرة الشـفافـية لـلصـناعات
االسـتـخــراجـيــة قـد وافق عــلى قـبـول
بادرة فـي كانون العـراق عضواً فـي ا
الثاني2010 و نشـر اول تقـرير في
كــانـون االول 2011 وفي  12كــانـون
االول 2012  اعالن الـــعـــراق بـــلــدا
ـبادرة .في غـضون ذلك متـوافقـا مع ا

ـتــحـدث بـاسم الـوزارة عـاصم أعـلـنـا
جهاد عن مجموع الصادرات النفطية
ـتـحـقـقــة لـشـهـر تـشـرين واإليـرادات ا
ـاضي بــحـسب اإلحـصـائـيـة الـثـاني ا
النـهائـية الـصادرة من شـركة تـسويق

النفط العراقية- سومو.
WODH½ ‰uIŠ

 وقـــــال جـــــهـــــاد في بـــــيـــــان امس إن
صـدرة من النفط (مجمـوع الكـميـات ا
ـاضي اخلـام لـشـهـر تـشـرين الـثـاني ا
من احلــــقـــول الــــنـــفــــطـــيــــة في وسط
وجـنـوب العـراق بـلـغت 100 مـلـيون

ـية إلى إيـطالـيا مـا اختـزن في ثنـايا الـذاكرة عن الـيسار استـعدتُ خالل زيـارتي األكاد
االيـطـالي بـاسـتــذكـار قـراءاتي األولى لـلـمـفـكـر الـشـيــوعي اإليـطـالي انـطـونـيـو غـرامـشي
قاربة عند حوار بكرة مع الستالينية. وتوقّفتُ في مثل هذه ا "رسائل السجن" وقطـيعته ا
مع الصـديق سعـد كيـوان الذي عاش مـا يزيـد على عـقدين من الـزمان في إيـطالـيا وعمل
في صحـفـها الـيـساريـة واطّـلع عـلى الكـثـير من خـفـايا مـرحـلة الـسـبعـيـنات والـثـمانـيـنات
راجعة شاملة تساءلتُ مع النفس وبصوت عال وخباياها ومـا بعدهما. ولكي تكون هذه ا
أل الـسـاحـة الـفـكريـة والـسـيـاسـية  أين احلـزب الـشـيـوعي اإليـطـالي اآلن بـعد أن كـان 
نشاطاً وحيـوية? وأستطيع القول دون اخلوف من الوقوع في اخلطأ أنه كان القوة الثانية
قاعد في إيطـاليا وقـد حقق جناحـات انتخـابية بـلغت أكثـر من ثلث أصوات الـناخبـ وا
ية الثانية حـيث اكتسب شعبية بسبب انية خـصوصاً في فترة ما بعد احلرب الـعا البر
ـقاومة وكـذلك بفعل مـوقفه االستـقاللي عن موسكـو منذ غزو مشـاركته الفـاعلة بـحركة ا
القوات السـوفييتية لـتشيكوسلـوفاكيا العام 1968 لوأد احلـركة اإلصالحية الداعية إلى
" اشـتــراكـيـة ذات وجه إنـســاني" وهي مـا عـرفـت بـ " ربـيع بـراغ". ولـعـل سـؤال الـيـسـار
يشـغلني ويـواجهني بـاستمـرار: أين هو اليـسار واألحزاب الـشيوعـية في بالدنا الـعربية
ـاضي وضمت فـقد مـضى نحـو قـرن على تـأسيـسهـا في مطـلع العـشريـنات من الـقرن ا
ـثقف واألدبـاء وجمهـوراً واسعاً بل اقتـربت في بعض الدول الـعربية نـخباً متـميّزة من ا
من الـسلطة  والسـيّما في العـراق والسودان وقد يـكون بعضـها قد حكم مـثلما هو  في
اليمن اجلنوبـية? فلماذا اخـتفى ذلك البريق األخّاذ? هـذه األسئلة وغيـرها جالت بخاطري
ي وأنا أجتول في جامعـات ومعاهد مدن بولزانو وترينتو وبارما ومودينا  وألتقي أكاد
وطلبة وناشطـ مدني ورؤساء بلديات وجمعيات مـتنوّعة يسألونني وأسألهم عن العنف
ـعاكـسة ومردوداته ومـا آل إليه? خـصـوصاً بـعرض جتـربة الـعنف فـي بالدنا والـدعوة ا
إلى الـلّاعنف ومـفارقاته حيث تـأسست جامعـة له في بيروت. توقّـفتُ عند العـقود األربعة
ـاضيـة ومـا شـهـدته إيطـالـيـا من عـنف ففي  16 مـارس (آذار) الـعام 1978 اخـتطف ا
تطرّفة وفي ألدمورو رئيس وزراء إيطـاليا من جانب منظمة "األلوية احلمراء"  اليسارية ا
 9مـايـو (أيـار) من الــعـام نـفـسه عُـثـر عـلــيه مـقـتـوالً بـالـقـرب مـن مـقـر احلـزب الـشـيـوعي
ـبادرة من أمـينـه العـام إنريـكـو برلـينـغـوير قـد طرح فـكرة " اإليـطالي الـذي كان آنـذاك و
التـسوية التاريخية" في العام 1976 وهي دعوة تطـمينية للشراكة بحكومة ائتالف وطني
.  وكانت رسالة العنف حتذيراً سيحي والشيوعيـ واالشتراكي قراطـي ا تضم الد
شـهد ب من يـريد الـتفـاوض مع اإلرهابيـ ومن يرفـضه حيث تـمّيز للجـميع فـانقـسم ا
ـثـابـة تـضـحيـة بـألـدمـورو سـيـاسـياً ومن احلزب الـشـيـوعي بـذلك فـاعـتـبـر موقـفه هـذا 
سيحي قراطيـ ا الناحية الـفكرية جمـوداً وحتجّراً وكان االجتاه الوسـطي داخل الد
قـد تــراجع عن الـتــعـاون مع الــشـيــوعـيــ بـعـد خــطف ألـدمــورو. وقـبل ذلـك كـان احلـزب
الشيوعي اإليـطالي قد بلور مـع احلزب الشيوعي الـفرنسي واحلزب الـشيوعي اإلسباني
فـكـرة "الشـيوعـية األوروبـية" في الـعام 1977 وهي امـتداد  لـلتـسـوية الـتاريـخـية لـغرض
االنـتقـال إلى االشتـراكيـة في ظل " احلريـة والسالم والـتعـددية" وفي الـعام 1980 أدان
احلزب الـشـيوعي "الـغزو الـسوفـياتي ألفـغانـستـان" ونظّـر لفـكرة انـتهـاء "القـوة الدافـعة "
وديل السوفييتي" الذي كان احلزب استشكله  منذ عهد تولياتي . لقد قصود بذلك "ا وا
شـهد احلزب الشـيوعي اإليطالي صراعـاً محموماً ومـحتدماً مـنذ الستيـنات وإن لم يظهر
إلى العلن لكنّ النـقد العلني أخذ يتّسع حيث انشقت مجموعة مهمة من قياداته وكوادره
هم ـثقفـ ا انيـفستـو " البيـان" العام 1969 بيـنهم عدد من ا عُـرفت باسم مـجموعـة ا
وفي مقدمتـهم لويجي بنيتيور الذي أشـرف على اجلريدة حيث  تأسيس "حزب الوحدة
الـبـروليـتـارية من أجل الـشـيوعـيـة" وقد انـضم إلى اجملـمـوعة من خـارج احلـزب عدد من

الشخصيات وفتحت حواراً مع اليسار بشكل عام واحلزب بشكل خاص.  
وفي الــعـام 1972 تــرشّح هـؤالء لالنــتــخـابــات ونـالــوا بـ  15-12مــقــعــداً لـكـن هـذه
اجملمـوعـة تـقلّـصت وكـان هـدفهـا خـلق رأي عـام داخل البـلـد بـشكل عـام وداخل الـيـسار
بشـكل خاص السيّـما بـإقامة عالقـات متـميزة مع الـيسـار اجلديد حـيث قدّمـوا خيارات
ورؤى جـذريـة مـخـتـلـفـة فـهم لـيــسـوا مع سـيـاسـة احلـزب الـتـقـلـيـدي ولـيـسـوا مع الـقـوى
ـتطـرفة وكـانت اجلـريدة مـحطـة مـهمـة ومرجـعـية لـليـسـار األوروبي. الغـريب أن احلزب ا
ـئة من أصـوات النـاخب الشـيوعي اإليـطالي الـذي حصل في الـعام 1976 على 34 با
ـانـيـة بدأ يـتـراجع وكـأنه وصـل الذروة وأخـذ جنـمه يـأفل ـقـاعـد الـبـر ومـا يـوازيـهـا من ا
وكـانت مــحـطــة اخـتـطــاف ألـدمــورو أحـد مــؤشـرات ذلك بــالـرغم  من اســتـمــرار مـوقـفه
األخالقي ضـد الفسـاد لكنّ شـعبيـته أخذت تـتقلّص وكـان ذلك جزءًا من انـسداد آفاق 
بالصراع احملـموم ب الشـرق والغرب وقد حـاول تغييـر اسمه العام
ــديــنــة بــولــونــيــا إلى " حــزب الــيــســار  1980فـي اجــتــمــاع 
قـراطي" لكن أزمته استفحلت وعاد وحلّ نفسه إثر انهيار الد
الـكـتـلــة االشـتـراكـيـة وانـحالل االحتـاد الـسـوفـيـيـتي في الـعـام

.1991
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قــالـت احلــكـــومـــة الـــســعـــوديـــة يــوم
اجلـمـعـة إن قـيــام الـعـاهل الـسـعـودي
بإعادة تـشكيل احلـكومـة كان متـوقعا
إذ يـجب إعـادة تشـكـيـلـهـا وتـعـيـيـنـها
بـأمـر مـلـكي كـل أربع سـنـوات لـتـقـدم
تـــفـــســـيـــرا إداريـــا خلـــطـــوة يـــراهـــا
مـنـتـقـدون مــحـاولـة إلدارة أزمـة. جـاء
هــذا الـتــصــريح فـي بــيـان صــادر عن
مركـز الـتـواصل الـدولي امس بـعد أن
ـــلك شــخـــصــيـــات حــكـــومــيــة عــ ا
مـخـضـرمـة في مـنـاصب رئـيـسـيـة في
احلـكـومــة يـوم اخلـمــيس وشـمل ذلك
وزيـر مــالـيــة ســابق عـلى رأس وزارة
لك سلماناخلـارجـية. وذهـب مـنـصب مـسـتـشار ا

عادل العرداوي وصادق احللو

الـراهن من حـقـول كـركـوك يـبـلغ نـحـو
 370ألف بـرمـيل يـومـيـا) مـضـيـفـاأن
(فريقا فنيا تابـعا لشركة بي بي يعمل
اآلن في كــــركــــوك وســــيــــعــــد دراســـة
راجـعـة خطـط زيادة اإلنـتـاج بنـهـاية

.(2019
وتابع ان (شـركـة بي بي تـعمل حـالـيا
في شــركــة نـفـط الــشـمــال عــلى وضع
الدراسـات الـفنـيـة إلعادة تـقـو كامل
اإلنــتـاج وكــيــفــيــة زيـادتـه من حــقـول
كـركـوك) مـتــوقـعًـا ان (تـشــهـد نـهـايـة
ــقـــبل االنـــتــهـــاء من تـــقــد الــعـــام ا
الــدراســـات الــنـــهــائـــيــة قـــبل أن يــتم
االتــفـــاق مع الــشـــركــة). الـى ذلك أكــد
عــبـــاس الــغـــضــبـــان دعم احلــكـــومــة
ووزارة النفط لـعمل مـبادرة الـشفـافية
للصنـاعات االستخراجـية في العراق.
ــؤتــمـر الــصـحــفـيــالـذي وقـال خالل ا
ــبـــادرة امس إلســـتــعــراض عــقـــدته ا
تقـريرهـا الـسنـوي  ان (الـعراق يـعلن
الـتــزامه الــكـامل بــكل مــا يـتــطـلب من
اجـراءات ونـشــاطـات تـدعم اســتـمـرار
ـبادرة وانـهـاء تعـليق العـراق بعـمل ا
عضـويته وااليـفاء بـجمـيع متـطلـبات
مــبـــادرة الــشـــفـــافــيـــة لــلـــصــنـــاعــات

االستخراجية).
واضــاف (أنـــنـــا جـــادون في تـــوفـــيــر
تـعـلقـة بـعمل عـلـومات احلـقـيقـيـة ا ا
ونــشـاطــات الــوزارة االســتــخــراجــيـة
نظمات الدولية والتصديرية جلميع ا
ــعـــنـــيــة ولـــلـــرأي الــعـــام الـــعــراقي ا
ي) مــــشــــيــــراً الـى (اصـــدار والــــعــــا
الــتــوجــيه الى الــشــركــات الــنــفــطــيـة
الـعـراقـيـة بـضــرورة االلـتـزام بـجـمـيع
ـبـادرة ــطـلـوبــة لـنـشــاط ا ـعـايــيـر ا ا

و895 الف و342 بـرمــيال بــإيـرادات
بلغت 6 مليارات و175 مليونا و617
الف دوالر")  مــضـيــفــاأن (الـكــمــيـات
صـدرة من نفط كـركوك عـبر مـيناء ا
جــــيـــــهــــان بـــــلــــغت 261 الف و466
بـرميـال بـايرادات بـلـغت  14مـلـيـونا
ـــصــدرة و149 الف و494 دوالرا وا
من حـقل الــقـيــارة الـنــفـطي 157 الف
و 150بــرمـــيال بـــايــرادات بـــلــغت 5
مـــلـــيــون و578 الـــفــا و825 دوالرا).
ولــفـت جــهـــاد الى أن (مـــعــدل ســـعــر
.( البرميل الواحد بلغ 61.150 دوالراً
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ضـيف مــجـلس الــشـعــربـاف الــثـقـافـي مـسـاء
اجلــمــعـــة الــدكــتــور صـــادق يــاســ احلــلــو
للـحـديث عن سـيرة احـد ابـرز اعالم الوطـنـية
فـكر والسـياسي الراحل العراقـية الشـاعر وا

محمد رضا الشبيبي. 
وافـاض احلـلـو في احملـاضــرة الـتي قـدم لـهـا
الصحفي عادل العـرداوي بحضور حشد من

فـي مـداخـلـته الى إن (الــقـانـون شيء ايـجـابي
ـــتــرجم وســـيــلــقـي بــظاللـه عــلى الـــنــاشــر وا
شهد الثقافي العراقي عموماً ـؤلف وعلى ا وا
عـنــد اقـراره لـكـونه يـضع حـداً وحـاجـزاً أمـام
قرصن فـي مجال صناعة ـزور والسارق أو ا ا
ثال بيت الـكتاب واحلـقول األخرى). وطـالب 
ـوسوي ومـظفر الـربيعي احلـكمـة رضا كامل ا
ــركـز من هــيــمــنـة وزارة الــثــقــافـة بــخــروج ا
ـتـرجـمـ بـأن أعـمـالـهم وأخـذه تـعـهـدات من ا
الـتي يرومون نشرها لم تـقتبس ولم تستنسخ
من مــادة مـتـرجـمـة ومـنــشـورة سـابـقـا. بـدوره
ــســتـشــار الــقــانـونـي في الــدار كـاظم طــالب ا
ا الـزيدي بتـعديل نصـوص وفقرات الـقانون 
ـــتـــرجـــمــ والـــنـــاشـــرين يـــتالءم مـع عـــمل ا
الـعـراقـي ويـضـمن حـقـوقهم أسـوة بـأقـرانهم
ـتـقـدمـة الـتي يـسـري فـيـهـا هـذا في الــبـلـدان ا
الـقـانـون.  وابـدى عـدد من مـتـرجـمي الـدار في
مـداخالتهم تـذمرهم  جـراء صعوبـة  احلصول
ـؤلفـ والـكـتّـاب االجـانب على عـلى مـوافـقـة ا
تـرجمـة اعـمالـهم ونشـرها في الـعراق مـؤكدين
ضــرورة ان تــقـوم اجلــهــات احلـكــومــيـة ودور
الـنـشر االهـلـيـة الراغـبـة بنـشـر تـلك النـتـاجات
ـفاحتـة اجلهـات االجنبـية الـتي ترفض عادة
تـعـامل مع اشـخـاص وتـفـضل مـخـاطـبـتـها من

جهات ومؤسسات تعنى بالنشر والترجمة.

الــوزارة. وحـضـر الــنـدوة الـتي كــانت بـرعـايـة
ــأمــون وكــالــةً ســاطع راجي مــديـــر عــام دار ا
ترجم سعد جـواد محمد عوض وفد وأدارهـا ا
من احتـاد الناشـرين العراقـي برئـاسة رئيس
االحتـاد عـبـد الـوهـاب الـراضي ووفـد من بـيت
ـــــــتـــــــرجـــــــمــــــ احلـــــــكـــــــمــــــة وعـــــــدد مـن ا
.وحتدثت احلديـثي عن اهمية قانون ـعني وا
ـلــكـيـة الـفـكـريـة مـلــقـيـة الـضـوء عـلى قـانـون ا
ــؤلف واحلــقــوق ــلـــكــيــة الـــفــكــريــة وحـق ا ا
اجملــــاورة في الــــعــــراق الــــذي يـــعــــود لــــعـــام
عدل في  ?2004كـما قد قدمت شرحاً 1971وا
مـفصـالً لفـقرات الـقانـون واهمـيته. ومن خالل
ركز الـندوة واالسـتعراض الـذي بيـنته مديـر ا
ـؤلف واحلـقـوق اجملـاورة الــوطـني حلـقـوق ا
ذكور لم مـشيرة الى ان القـانون ا
ه الـى اجلــهـات يــقــر مــنــذ تــقــد
ــعـــنــيــة قــبل ثـــمــاني ســنــوات ا
ومـازال عالـقاً لدى مـجلس شورى
الـــدولــة ومــجـــلس الــنــواب. وردًا
عــــــلى مــــــداخـالت احلـــــاضــــــرين
ـركز اوضـحت احلـديـثي ان دور ا
يـقـتـصر عـلى تـسـجيـل النـتـاجات
األدبـية والثقافية والفنية وغيرها
مـن االعمال االبـداعيـة بسـبب عدم
مـنح الـصـالحـيـات الـكـافـيـة جراء
عدم اقرار القانون. ولفت الراضي
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دعـا نــاشـرون ومـتـرجـمـون الى وضع احلـلـول
الـناجعة إلشـكالية صعـوبة احلصول على حق
تــرجـمــة األعــمـال االجــنـبــيـة بــســبب ضـوابط
لـكيـة الفـكريـة. وأكدوا خالل وشـروط قانـون ا
نـدوة حـوارية نـظـمـها قـسم الـعالقات واإلعالم
ــأمـون لـلــتـرجـمــة والـنـشـر في وزارة في دار ا
ـشـكـلـة من خالل تـدخل ضـرورة جتـاوز هـذه ا
حـكومـي يضـمن للـمتـرجم احلصـول  على حق
ركز الوطني حلقوق الترجمة. وسلطت مدير ا
ــؤلف واحلــقـوق اجملــاورة في الـوزارة هــنـد ا
إسـماعيل احلديـثي الضوء علـى مواد القانون
خالل مـحاضرة القـتها في النـدوة التي اقيمت
ـرحــوم طـارق الـعـبــيـدي في مـقـر عــلى قـاعـة ا
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ـــيــ واالعالمـــيــ والـــعــســـكــريــ االكــاد
تقـاعدين والدبـلومـاسي في عـرض سيرة ا
ـولود في الـنـجف ومـوقعه حيـاة الـشبـيـبي ا
في الـســـــــــــــاحـة الـعـربــيـة والـدولـيـة حـيث
تـبــوأ مــقــاعـد فـي اجملـامـع الـعــربــيــة وشـغل
ـلـكي وحـمل مـنـاصـــــب وزاريـة في الـعــهـد ا
رايـــة الـــكـــفـــاح الــــوطــــــــني ضـــد الـــوجـــود

البريطاني. 
ويـــــعــــد مـــــجـــــلس
الــــشـــعــــربــــاف من
اعـــــــرق اجملـــــــالس
الثقـافية الـبغدادية
ويـــــــــــســــــــــــجـل لـه
تـــــواصـــــله عـــــبـــــر
اجــــيــــال عــــائــــلــــة
الشعربـاف العريقة
التي تعود اصولها
الـى مـــــــــديـــــــــنــــــــة

الناصرية. 
وكــان من ابـــرز مــا
حتـــدث به احلـــلـــو
عن الـشـبـيـبي نـأيه
عن الــــطــــائــــفــــيــــة
وقبـوله احلـوار مع
ــكــونــات جــمــيـع ا
ودعــــــــــــــــــوتــه الـى
الوسطية واالعتدال.

الـــقـــانـــون. من جـــانـــبه أكـــد رئـــيس
احملـكــمــة الــدســتـوريــة في جــهــوريـة
تــركــيـــا زهــتــو ارسـالن أن مــشــاركــة
الـعــراق (اسـهــمت بـشــكل عــظـيم في
ـؤتـمر) مـعـرباً عن امـنـياته اجناح ا
ـؤتـمـر قـد ادى الـغـرض بـأن (يـكـون ا
بتـاسـيس حوار مـسـتمـر بـ احملاكم
ــعـــاهــد الــدســـتــوريـــة/ اجملـــالس وا
ـوازيـة لـلـدول االعـضاء فـي مـنـظـمة ا
عـلومات التـعاون االسالمي لـتبـادل ا
وافـضل الـتـطـبـيـقـات). وأورد الـبـيـان
ـؤتـمـر بـ اخلـتـامي الـتــزام اعـضـاء ا
سيادة حكم القـانون وحقوق االنسان
ـية) وطالب باد الـقانـونية الـعا وا
دول الـــعـــالـم بـ(اتـــخـــاذ اخلـــطـــوات
الالزمـــة لــضـــمــان الـــتــمـــتع الـــكــامل
بـاحلـقـوق واحلـريــات من قـبل جـمـيع

االفـــراد). وادان اجملـــتــــمـــعـــون وفق
الــبـــيــان (االعــمـــال االرهــابــيـــة الــتي
ـة جلـمـيع تـقـوض تـعـزيـز حـيـاة كـر
البشـر والتعايـش السلمـي ب جميع
ـعــتـقـدات". وشــدد الـبـيـان االديـان وا
عــلى اهــمــيــة أن "تــؤدي الــســلــطـات
القـضائـية والـدسـتوريـة دوراً مركـزياً
في دعم ســيـــادة الــقــانــون وحــقــوق
ـبررة االنسـان ضـد التـدخالت غـير ا
وأن تقـوم هـذه الـسـلـطات الـقـضـائـية
بدور قيـادي في تطويـر تعزيـز سيادة
الـــقـــانـــون وحــقـــوق االنـــســـان عـــلى
ستوى الـوطني واالقلـيمي والدولي ا
في نـفـس الـوقت).  وتــضــمن الـبــيـان
ـــقـــررات اهـــمـــهـــا (عـــقـــد عـــدد من ا
مؤتـمـرات مـنـتظـمـة من اجل مـنـاقـشة
سائل الـدستـورية وحقـوق االنسان ا

رئـيس احملــكــمـة مــدحت احملــمـود أن
القضـاء الدستوري فـي العراق اصدر
العديد من االحكام اسهمت في حماية
ـسـاواة بـحـسب احلـريـات وتـعـزيــز ا
بيان تلقـته (الزمان) امس. وقد شارك
ــؤتـــمــر 42 من رؤســاء احملــاكم في ا
واجملـــالس الـــعــــربـــيـــة واالسالمـــيـــة
ـــيـــة وتـــرأس وفـــد الـــعــراق والـــعـــا
احملـــمـــود وشـــاركه احـــد الـــقـــضـــاة
اعــضــاء احملــكــمـــة. والــقى الــقــاضي
احملمـود بـحثـاً عـنوانه (دور احملـكـمة
االحتــاديـــة الــعــلـــيــا في الـــعــراق في
تـرســيخ حــكم الـقــانــون) واشـار إلى
الــعـــديـــد من االحــكـــام الـــتي صــدرت
عــنــهـــا وعــززت احلــريـــات الــعــامــة
ـسـاواة بـ الـعــراقـيـ وحـفـظت وا
ــكـونــات ورســخت ســيـادة حـقــوق ا
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ـــشــــتـــرك تــــبـــادل ذات االهـــتــــمــــام ا
عـلومـات واالراء واخلبـرات لتـعزيز ا
سيـادة الـقانـون وحقـوق االنـسان في
نـفـس الـوقـت كـمــا اتــفق اجملــتــعـون
ـؤتــمـر بـحــسب الـبــيـان عــلى عـقــد ا
الــقـــادم في عــام  2020حتت رعـــايــة

احملكمة الدستورية االندونيسية).
من جهة اخرى  شارك وفد من العراق
برئاسة رئيس مجلس القضاء االعلى
ــثــلـ عن فـائـق زيـدان وعــضــويــة 
الـرئـاسـات الـثالث واقــلـيم كـردسـتـان
في مراسيم الـعزاء عـلى روح اية الله
الــــعـــظــــمـى مـــحــــمــــود الــــهـــاشــــمي

الشاهرودي.  
وذكــر بــيــان ان (زيـــدانــا تــرأس وفــد
الــــعــــراق الـى جــــمـــــهــــوريــــة ايــــران
ــثــلــ عن االسالمــيــة والــذي ضـم 
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شاركت احملكمة االحتـادية العليا  في
مؤتمر احملـاكم واجملالس الـدستورية
في مـديـنة اسـطـنـبـول الـتـركـيـة وأكد

رئـاسـة اجلـمـهـورية ورئـاسـة مـجـلس
الــوزراء ورئـــاســـة مــجـــلس الـــنــواب
وســـفـــارة جـــمـــهـــوريـــة الـــعـــراق في
طهران). واشـار البيـان الى ان "الوفد
قامة على شارك في مراسيم العـزاء ا
روح الـــشـــاهــــرودي رئـــيس مــــجـــمع
تــشـــخــيـص مــصـــلــحـــة الــنـــظــام في
اجلــمــهــوريــة االسـالمــيــة االيــرانــيــة
والتي اقـيـمت في العـاصـمة طـهران).
واضـاف الـبــيـان ان (زيــدانـا قـدم الى
السيـد علي اخلامـنئي التـعازي بأسم
العـراق حـكـومـة وشعـبـاً مـشـدداً على
ان رحـــيل الـــشـــاهـــرودي طـــاب ثــراه
خسـارة لالمـة االسالميـة وان الـعراق
ــصـاب يـشــارك ايـران احلــزن بــهـذا ا
دعــايـــاً الــبـــاري عــز وجل ان يـــســكن
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