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تفتي�س وحمالت تنظيف م�ستمرة

اإش��راب ع��ا  ا
لع��راق دعم�� ا ملطال��ب املتظاهري��

ن
ظ ��م ًاالآالف م ��ن املواطن ��ني اإ�شراب� � ًا
اال
طوعي� �ا ع ��ن العم ��ل مت في ��ه اإغ ��اق ع ��دد
إيراين للم ��رة الثانية هذا االأ�شبوع من
م�
�ن االأبني ��ة احلكومي ��ة واملدار� ��ش
قبل املتظاهرين.
وا
الأ�شواق واملح ��ال التجارية ،يف م�شهد
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن االأمط ��ار الغزي ��رة اإال
ا
غري م�شب ��وق ،دعم� � ًا ملطال ��ب املظاهرات
أنها مل متن ��ع الديواني ��ة والعمارة مركز
االحتجاجية التي ت�شهدها بغداد ،وت�شع
حمافظتي القاد�شي ��ة ومي�شان من تنظيم
حمافظات ،للمطالب ��ة با�شتقالة احلكومة
تظاه ��رات وا�شع ��ة فيها ،امت ��دت ملناطق
و
ا
ح ��ل الربملان واإج ��راء انتخابات مبكرة
أخرى من املدينتني ،بعد توافد اآالف اإىل
يف الباد .وقال ال�شه ��ود ل� وكالة االأنباء
�شاحتي التظاهرات ،فيما �شهدت ال�شماوة
اال
أملاني ��ة ،اإن االآالف م ��ن ط ��اب املدار�ش
والك ��وت ،مرك ��زا حمافظت ��ي املثن ��ى
واجلامع ��ات وموظفي العتب ��ات املقد�شة
ووا�شط ،تظاه ��رات مماثلة ،مع ت�شجيل
والدوائ ��ر احلكومي ��ة خرج ��وا اإىل
مواجهات مع ق ��وات االأمن يف ال�شماوة،
ال�
ش
�
�وارع
يف
مناطق متفرق ��ة من بغداد،
بعدما منعت تقدم املتظاهرين اإىل مكاتب
و
ع ��دد م ��ن املحافظ ��ات ،لتاأيي ��د مطال ��ب
ودوائر حكومية و�شط املدينة .وات�شعت
املتظاهرين .وذك ��ر ال�شهود اأن ال�شلطات
دائرة االإ�شراب لت�ش ��ل اإىل خارج حدود
اال
أمني ��ة يف بغداد واملحافظ ��ات االأخرى
املحافظات املتظاهرة ،اإذ اأعلن طاب بلدة
ا
أغلق ��ت الط ��رق واجل�ش ��ور ،ون�ش ��رت
احلويجة يف كرك ��وك االإ�شراب ت�شامن ًا
ق�
�وات اإ�شافي ��ة ،ملن ��ع تدف ��ق امل�شارك ��ني
مع بغداد وحمافظ ��ات اجلنوب ،وهو ما
يف
ا
ال
إ�
ش
�
�راب
من
الو�
ش
�
�ول
ا
إىل
�شاحات
فعله ط ��اب بعقوبة مركز حمافظة دياىل
التظاه ��ر للم�شارك ��ة يف املظاه ��رات
�شرقي العراق اأي�ش� �اً .وقال ع�شو التيار
االحتجاجية.
امل �
�دين العراقي يف كرب ��اء عبا�ش قا�شم
اإن �
وا�شتعادت االحتجاجات زخمها يف بغداد
�ه "يتوقع وج ��ود ع�ش ��رات االآالف يف
ب�
ش ��كل كبري� ،شب ��اح ام� ��ش االأحد ،حني
ال�شاح ��ات وامليادي ��ن يف اجلن ��وب عل ��ى
اأق �
انظمت ح�ش ��ود الطلبة اإىل االحتجاجات
�ل تقدي ��ر" ،واأ�شاف "ميك ��ن احلكومة
مب�ش ��ريات
انطلقت
م
�
�ن
ق
ل
�
�ب
وا
ال
أ
ح
�
العا�شمة،
�زاب
ال�شيا�ش
ي ��ة اأن تعتربه ر�شالة
من
و�ش ��ط اإ�ش ��راب ع ��ن ال ��دوام الر�شم ��ي،
��ا هذا الي ��وم حول قدرتن ��ا على تنظيم
�شهدته اأحياء عدة من العا�شمة.
اإ�
ش ��راب وا�شع ولوقت اأط ��ول" ،معتربا
واأظه ��رت م�شاه ��د
وثقتها
كا
م
�
ا
�ريا
أن
موقع
"ال�شارع
العراقي
ا
أثبت
ا
أنه اأكر ثقافة
"
ً
امل ��دى اون الي ��ن" ،جمامي ��ع م ��ن
ورقي� �ا ووطنية و�شدم القوى ال�شيا�شية
الت
املتظاهري ��ن واملتطوع ��ني انق�شم ��وا اإىل
��ي كان ��ت تراه ��ن عل ��ى التزوي ��ر
فئات بع�شه ��ا خمت�ش بالتنظيف واالآخر
باالنتخابات اأو ببطانية ومدفاأة كل اأربع
ب
ط ��اء االأر�شف ��ة ،فيم ��ا �ش ��كل البع� ��ش
�شنوات يف حماتهم االنتخابية" .كا�شف ًا
اال
آخر حواجز لتفتي� ��ش املارة والقادمني
عن "زي ��ادة خيام املعت�شمني يف �شاحات
اىل موق ��ع التظاه ��ر اجلديد يف اخلاين
التظاه ��ر اأي�ش� � ًا ليل ��ة اأم� ��ش مب ��دن عدة
وال�شنك.
جنوبي الباد".
و�شه ��دت بغ ��داد تظاه ��رات وا�شع ��ة يف
يف االأثن ��اء ،ح� �ذّرت مفو�شي ��ة حق ��وق
اال
�شاح ��ات التحرير والط ��ريان واخلاين،
إن�ش ��ان العراقي ��ة م ��ن خط ��ورة ع ��ودة
بينم ��ا جتم ��ع اآالف الط ��اب يف �شاح ��ة
م�شل�ش ��ل اغتي ��ال واختط ��اف النا�شطني
الفردو�ش ،ف�ش ًا ع ��ن ت�شجيل مناو�شات
يف الع ��راق ،واأ�شارت املفو�شية يف بيان
ا
يف �ش ��ارع الر�شيد الذي وق ��ع فيه حريق
إىل "ع ��ودة م�شل�ش ��ل اغتي ��ال واختطاف
هائل
مع
ب
�
�دء
تفريق املتظاهري ��ن ،واأكد
النا�شط ��ني املدني ��ني" ،مطالب ��ة احلكومة
ب
نا�شط ��ون اأن قوات االأمن هي من افتعلته
�"�شمان �شامة املتظاهرين ال�شلميني".
م�
لتفري ��ق املتظاهري ��ن وجتني ��ب نف�شه ��ا
�ن جهته ذك ��ر العمي ��د علي ح�ش ��ن قائد
وق �
�ت
وع
ن
�
�اء
املواج
ه
�
�ات ل�شاع ��ات م ��ع
�شرطة وا�شط ،الي ��وم ،اإن "هناك تعاونا
املتظاهرين.
ب�
�ني الق ��وات االأمني ��ة واملتظاهرين ومت
وردد املتظاه ��رون يف هتاف ��ات ب ��دت
ت�شكيل دوريات بالتعاون مع املتظاهرين
موحدة عبارة "رجعولنا وطنّا"،
حلماية �شاحة املظاهرات".
و"نريد القنا�ش ��ة" ،يف اإ�شارة اىل
وطن" ،و"ماكو
وا
عمليات قن�ش قوات اإ�شافي ��ة يف مناطق
مرا�ش ��ل "العرب وطن ماكو دوام" .وقال املتظاهرين.
 عد�سة  :حممود روؤوف
أعلنت حمافظات بابل ووا�شط ومي�شان
ً
عدة من جانب امل�شرب ��ني عن الدوام"،
الر�شافة ببغداد.
��ي اجلدي ��د" ،يف
االأم ��ن اأطلق ��ت قناب ��ل موؤكدا اأن "قوات حرفها عرب ّ
د�ش املخربني.
وال�شط ��رة والنا�شري ��ة يف حمافظة ذي وذي قار اعتبار اليوم عطلة ر�شمية ،على
بغداد ،واأع ��ادت ق ��وات االأم ��ن العراق
اإن املتظاهري ��ن رفع ��وا �ش ��ور �شحاي ��ا ج�ش ��ر االأح ��رار جم ��دداً ،ي ��ة اإغاق ووفق� � ًا للنا�ش ��ط املدين،
الغ ��از بكثافة على ويف الب�شرة،
اأجم ��د الكناين ،املتظاهري ��ن" ،واأن التظاه ��رات �شتبق ��ى والع�ش ��ار �شهدت �شاحة فلكة البحرية ق ��ار تظاه ��رات وا�شع ��ة ،مع اإغ ��اق �شبه خلفي ��ة االإعان ع ��ن االإ�ش ��راب العام عن
وكذل �
التظاهرات وكتب عليها "�شحايا
�ك ج�ش ��ر ف� �اإن "اأع ��داد املتظاهر
حكومة ال�شن ��ك بالكت ��ل االإ�شمنتي ��ة ،كم ��ا وزعت الي ��وم ب�ش ��كل كب ��ري ي ��ن ت�شاعف ��ت �شلمي ��ة ول ��ن تك ��ون غ ��ري ذل ��ك حت ��ى مع وال�ش ��ارع واملدينة و�شط العرب والزبري كام ��ل جلمي ��ع املوؤ�ش�ش ��ات احلكومي ��ة العم ��ل لدع ��م املظاه ��رات االحتجاجي ��ة
ال
ج ��د
اً ،بع ��د ان�شمام حم ��اوالت احلكوم ��ة وجه ��ات �شيا�شي ��ة تظاه ��رات الرئي� ��ش امل� �وؤدي اإىل اأم ق�شر واملدار�ش واإغاق لعدد كبري من الطرق ،ك ��ربى الت ��ي جتت ��اح العا�شم ��ة وت�شع
وا�ش
حماف
ع
�
ظ
�
�ة،
�ات،
فيما
ل
ا
ت�ش
ه
أ�شب ��وع الراب ��ع عل ��ى
��د الغراف كم ��ا ج ��رى تنظ
ي ��م فعالي ��ة ح ��رق العل ��م التوايل.

ر�شا اإىل قواتا امل�شلحة

وجه
اىل عدد من النا�شطات واملتظاهرات ر�شائل
القوات االمني ��ة يطلبون منها عدم اطاق
الر�شا
الذي � ��ش وقنابل الغاز باجت ��اه املتظاهرين
��ن
الن � ه ��م ابناوؤه ��م واخوته ��م كم ��ا جاء يف
�داء
وال ��ذي وق ��ع حت ��ت و�ش ��م "اخوات ��ك
بالوطن" وجاء فيه:
قوات مكافحة ال�شغب:
ال ترم �
الغ � �ي املتظاهري ��ن بالر�شا� ��ش وقناب ��ل
واأخ�از ...ان من يقف اأمامك اب ��ن جلدتك اإبنك
�
ه � �وك واإبن عمك واإبن خال ��ك واإبن بلدك..
�ذا
البلد الذي عان ��ى الويات من احلكام فا
تدعه ي
ثور ع ��اين ب�شببك ..ال تظلم ��ه� ..شانده يف
ت ��ه
�شد
الف�ش ��اد واملف�شدي ��ن احمي ظهره
فق ��د
واح خرج ال�شعب بكل طوائف ��ه ،ينادي لوطن
��د
يتظاه ��ر �شلميا الأجلك واأج ��ل م�شتقبل
اأوالدك
تنت واأحف ��ادك ،اأم ��ه تنتظ ��ر عودت ��ه كم ��ا
ظ�
�رك اأ�شرتك ،تذكر التاري ��خ ال ين�شى وال
يغفر،
كن معه ال عليه ..كفانا موتا ..كفانا دما
#اخواتكبالوطن

�سق له  االحتجاجات

اأب

مفجو يشكو اكومة عد شري االإما

 متابعة املدى
 .واأ�ش ��اف" :خرجن ��ا لاإ�ش ��اح
وث ��ق مقط ��ع م�ش ��ور ،مرا�شي � كم ��ا خ ��رج احل�ش ��ني ،فواجهون ��ا
�م
بالر�شا� ��ش الأننا اأردنا عي�ش ًا كرمي ًا
ت�شييع اأحد ال�شب ��ان الذين �شقطوا
فقط" ،ث ��م تاب ��ع بح�شرة "ي ��ا علي
يف االحتجاج ��ات الت ��ي ي�شهده ��ا
واجهونا بالر�شا� ��ش والعتاد حي
الع ��راق ،يف العتب ��ة العلوي ��ة يف
ونحن اأمامهم نحمل العلم العراقي
حمافظة النجف.
فقط ،انتقم منهم فرد ًا فرداً".
وظه ��ر يف املقطع رج ��ل كبري ال�شن
يق ��ف عن ��د جثم ��ان جنل ��ه ويرثي � وق ��د �شق ��ط اأك ��ر م ��ن � شهيد ًا
�ه
و األ ��ف جري ��ح ،وف ��ق بيان ��ات
بهت ��اف�� “ :وت ع�ش ��رة �� وت
جلن ��ة حق ��وق االإن�ش ��ان الربملاني ��ة
مية ..ما نعوف الق�شية" .
ومفو�شية حقوق االإن�شان (ر�شمية
وخاطب االأب املفج ��وع االإمام
علي
تت
ب
�
�ع
الرب
مل
�
�ان)
وكذ
ل
�
�ك
م�ش ��ادر
و�ش ��كا اإلي ��ه م ��ا تفعل ��ه "احلكوم ��ة
طبي ��ة .وطال ��ب املحتج ��ون يف
ال�شيعي ��ة" ،قائاً" :الهي بحق اأمري
املوؤمن ��ني تف�ش ��ل ه ��اي احلكوم � البداية بتح�ش ��ني اخلدمات وتاأمني
�ة
فر� ��ش عمل وحمارب ��ة الف�شاد ،قبل
ال�شيعي ��ة الفا�ش ��دة ..لديه ��م امل ��ال
اأن ت�شم ��ل مطالبهم رحيل احلكومة
وال�شاح ولي�ش لدينا اأي �شيء ،لكن
والنخب ��ة ال�شيا�شي ��ة املتهم ��ة
معن ��ا الله
واأنت يا اأم ��ري املوؤمنني" بالف�شاد.

عل واجهوا بالرشاس ..اتقم مهم
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املتظاهرون يقرتبون من ج�سر ال�شهداء
و 37حالة اختناق بقنابل امل�سيل

احلكومة تراهن على الوقت
و�سيناريو "الطرف الثالث" يف
التعامل مع التظاهرات

 بغداد /المدى
�أف ��اد م�ص ��در �أمن ��ي ،ام� ��س
االح ��د ،بت�سجي ��ل 37
حالة اختن ��اق قرب ج�س ��ري الأحرار
وال�شهداء و�سط بغداد.
وق ��ال امل�ص ��در �إن "ح�صيل ��ة �أح ��داث
ج�س ��ري الأح ��رار وال�شه ��داء و�س ��ط
العا�صم ��ة بغ ��داد بلغ ��ت  37حال ��ة
اختناق".و�أ�ض ��اف ان "بع� ��ض
امل�صاب�ي�ن مت نقله ��م �إىل امل�ست�شفيات
خلطورة �إ�صاباتهم".
وح ��اول املتظاه ��رون ال�سيطرة على
ج�س ��ر ال�شه ��داء بع ��د �ساع ��ات م ��ن
�سيطرته ��م على ج�س ��ر االحرار ويوم
من �سيطرتهم على ج�سر ال�سنك.
وفجر ام�س تدفق العراقيون جمدد ًا،
�إىل �ش ��وارع العا�صم ��ة بغ ��داد ومدن
جنوبي ��ة ع ��دة يف �إ�ضراب ع ��ام �أعاد
الزخ ��م �إىل احل ��راك االحتجاج ��ي
املتوا�ص ��ل من ��ذ �أ�سابي ��ع للمطالب ��ة
بـ"�إ�سقاط النظام".
و�أ�صبح ��ت االعت�صام ��ات تكتي ��كاً
�أ�سبوعي� � ًا متبع� � ًا يف االحتجاج ��ات
الت ��ي انطلق ��ت يف الأول م ��ن ت�شرين
الأول للمطالب ��ة مبكافح ��ة الف�س ��اد
وت�أم�ي�ن فر� ��ص عمل وتغي�ي�ر الطبقة
ال�سيا�سية احلاكمة.
ويواجه املحتج ��ون يومي ًا حماوالت
القوات الأمنية ل�صدهم ،وخرج الآالف
الأح ��د �إىل ال�شوارع بع ��د دعوات من

نا�شطني �إىل الإ�ضراب العام.وتوقف
العمل يف  9حمافظ ��ات منها الب�صرة
والكوت والنجف والديوانية واحللة
والنا�صري ��ة ،حي ��ث �أغلق ��ت الدوائ ��ر
احلكومية واملدرا�س.
و�أعلن ��ت احلكوم ��ات املحلي ��ة يف
حمافظ ��ات بينها باب ��ل ووا�سط وذي
قار ،اعتبار الأحد عطلة ر�سمية.
ويف مدين ��ة احلل ��ة ،حي ��ث �أغلق ��ت
الدوائ ��ر واملدار�س ،خرج �آالف بينهم
طلبة وموظفون حكوميون لالعت�صام
�أمام مبنى جمل�س املحافظة يف و�سط
املدينة.
وق ��ال املحام ��ي والنا�ش ��ط امل ��دين
ح�سان الطوف ��ان لـ(فران�س بر�س) �إن
"التظاه ��رات متث ��ل ت�صدي� � ًا للف�ساد
والعم ��ل م ��ن �أج ��ل اخلال� ��ص م ��ن
الظلم".
و�أكد "�سنوا�صل التظاهر والإ�ضراب
الع ��ام م ��ع كل العراقيني حت ��ى �إرغام
احلكومة على اال�ستقالة".
يف غ�ض ��ون ذل ��ك ،احت�ش ��د �آالف
املتظاهري ��ن يف �ساح ��ة التحري ��ر
الرمزي ��ة و�ساح ��ة اخل�ل�اين القريب ��ة
وعن ��د ج�س ��ر ال�سن ��ك ،فيم ��ا فر�ض ��ت
قوات الأم ��ن �إج ��راءات م�شددة حول
مواقع التجمع.
وذكر �أحد امل�شاركني بالتظاهرات يف
�ساح ��ة التحرير(رف� ��ض الك�ش ��ف عن
ا�سم ��ه) �أن "�ساح ��ة التحري ��ر �شهدت
الي ��وم م�شارك ��ة الآالف م ��ن الط�ل�اب

من خمتل ��ف مدار�س وجامعات بغداد
وه ��م يرت ��دون القم�ص ��ان البي�ضاء"،
م�ؤك ��دا �أن "ه ��ذه امل�شارك ��ة زادت
م ��ن عزمي ��ة املتظاهري ��ن ونتمنى �أن

ت�ستمر ه ��ذه امل�شارك ��ة يوميا".ي�أتي
�إ�ض ��راب ط�ل�اب جامع ��ات ومدرا� ��س
و�س ��ط وجنوبي الع ��راق ،على الرغم
م ��ن بيان ��ات ن�شرتها وزارت ��ا التعليم

 ذي قار /وائل نعمة
يف مواجهة ازم ��ة االحتجاجات عرب الرتويج
الع ��ايل والرتبية �أم�س ،ت�ؤكد على �أن
لق�صة "الطرف الثالث" الذي حتمله م�س�ؤولية
الأحد ،هو ي ��وم دوام ر�سمي ،وتدعو
حت ��اول احلكومة ك�س ��ب املزيد من قم ��ع املحتجني.وينتظر الربمل ��ان ،لوقت غري
الطالب �إىل "االنتظام يف الدوام".
 التفا�صيل �ص2و4
الوق ��ت ،ا�ستن ��ادا ملا يقول ��ه نواب ،حمدد� ،إجابة وزير الدفاع جناح ال�شمري على
تلك اجلهة املجهول ��ة التي قال �إنها ا�ستخدمت
"غازات �سامة" �ضد املتظاهرين مل ت�ستوردها
احلكومة.ومن ��ذ اي ��ام يتح ��دث متظاه ��رون
واطب ��اء يف مفارز �صحي ��ة منت�شرة يف �ساحة
التحرير ،ع ��ن اعرا�ض مريبة لدى اال�شخا�ص
الذين يتعر�ضون للقنابل امل�سيلة للدموع.
ويعتقد خمت�صون بان تلك االعرا�ض التي من
بينها ت�شنجات و�ضعف يف وظائف القلب هي
ب�سبب ا�ستن�شاق "غ ��از اخلردل" املوجود يف
تلك القنابل.
ب ��دوره اعترب ا�سعد املر�ش ��دي ،نائب عن تيار
احلكمة ،كالم وزير الدفاع وم�س�ؤولني �آخرين
ع ��ن "الط ��رف الثالث" ه ��و "ت�سوي ��ف" لعدم
حتقيق مطالب املحتجني.
وق ��ال املر�ش ��دي لـ(امل ��دى)" :اذا كان الط ��رف
الثال ��ث موج ��ودا بالفع ��ل فلم ��اذا ال يتح ��رك
اجله ��از التنفي ��ذي والق�ضائ ��ي العتق ��ال تل ��ك
اجله ��ات التي قد تكون ملي�شيات او خمابرات
اجنبية او مند�سني؟".
وا�شار النائ ��ب اىل ان هذا "ال�سيناريو" رمبا
يك ��ون واحدا من "اج ��راءات املماطل ��ة" التي
تقوم بها احلكومة ملواجهة ازمة االحتجاجات
امل�ستمرة منذ اكرث من �شهر.
وك ��رر وزير الدف ��اع قبل ايام حديث ��ه ال�سابق
ع ��ن وجود "ط ��رف ثالث" يف عملي ��ة مواجهة
االحتجاجات و�ضرب املتظاهرين.
 التفا�صيل �ص2
ان�شطة ريا�ضية يف �ساحات االحتجاج( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)

خالل املواجهة املرتقبة بني العراق والبحرين

الأجواء يف التحرير حتفز الالعبني على التم�سك بال�صدارة
 بغداد /المدى
يوا�ص ��ل املنتخ ��ب الوطن ��ي ،حت�ضرياته خلو� ��ض املواجهة
املرتقب ��ة م ��ع نظ�ي�ره البحرين ��ي ،ي ��وم الثالث ��اء الق ��ادم يف
العا�صم ��ة الأردنية عمان� ،ضمن الت�صفي ��ات املزدوجة لك�أ�س
العامل وبطولة �آ�سيا.
وا�ش ��ارت م�صادر اعالمية اىل �أن م ��درب املنتخب �سريت�شكو
كاتانيت� ��ش ،ا�صطح ��ب الالعب�ي�ن يف جول ��ة نقاه ��ة يف �أح ��د
املتنزه ��ات ،يف �إط ��ار التح�ض�ي�ر النف�س ��ي �ضم ��ن برنام ��ج
الإع ��داد ،ال ��ذي يج ��ري تنفي ��ذه ب�ش ��كل �سل� ��س ،مو�ضحة �أن
معنوي ��ات الالعب�ي�ن العراقي�ي�ن مرتفع ��ة ج ��دا قب ��ل مواجهة
املنتخب البحريني.

و�أكد �أن مهاجم املنتخب مهند علي ،امللقب بـ "ميمي" يوا�صل
تدريبات ��ه �إىل جانب زمالئ ��ه ،بعد متاثله لل�شف ��اء من �إ�صابة
طفيفة خ�ل�ال املواجه ��ة مع املنتخ ��ب الإيراين ،الت ��ي انتهت
ل�صالح العراق بهدفني لهدف.
ويت�صدر الع ��راق جمموعته يف هذه الت�صفيات بع�شر نقاط،
فيما يحت ��ل منتخب البحرين املركز الث ��اين بر�صيد  8نقاط،
�أم ��ا املنتخب الإيراين ،في�أتي باملركز الثالث بر�صيد  6نقاط،
وهون ��غ كونغ رابع ��ا بنقطتني ،فيما يحت ��ل منتخب كمبوديا
املركز الأخري بنقطة واحدة فقط.
و�أك ��د اجلهاز الفن ��ي للمنتخب الوطني ،خ�ل�ال التدريبات �أن
مواجهة البحري ��ن تكت�سي �أهمية كب�ي�رة� ،إذ �ستكون مفتاحا
حا�سم ��ا لالنتقال اىل الدور القادم ،ال ��ذي يحدد املت�أهلني �إىل

ا�ستمرار االحتجاجات يف �إيران
وروحاين يتعهد بتقدمي م�ساعدات
 متابعة المدى
ت�ستم ��ر االحتجاج ��ات يف �إي ��ران للي ��وم
الثال ��ث عل ��ى الت ��وايل ،عل ��ى خلفي ��ة رفع
�أ�سع ��ار البنزي ��ن ثالثة �أ�ضع ��اف ،يف وقت
داف ��ع الرئي� ��س الإيراين ح�س ��ن روحاين،
ام� ��س الأحد ،ع ��ن الزيادة ،م�ش�ي�را �إىل �أن
اله ��دف منها ه ��و �إيجاد م ��وارد مالية لدفع
م�ساعدات مالية للأ�سر الإيرانية.
ويف �أول تعلي ��ق له على الأحداث اجلارية
التي ت�شهدها �إيران عقب اندالع مظاهرات
فيها ،احتجاجا على رف ��ع �أ�سعار البنزين،
�أكد روحاين �أن ال�سلطات الإيرانية مل يكن
�أمامها �سوى ذلك اخليار.
واعت�ب�ر روح ��اين يف ت�صريح ��ات ،خالل
جل�س ��ة حكومت ��ه� ،أوردها موق ��ع الرئا�سة
الإيراني ��ة� ،أن "االحتج ��اج ح ��ق مكف ��ول
لل�شع ��ب لكن ��ه يج ��ب ف�صل ��ه ع ��ن �أعم ��ال
ال�شغب" ،م�شددا على �أن بالده "لن ت�سمح
ب�إحداث الإ�ضطراب الأمني يف املجتمع".
و�أعل ��ن �أن ��ه �أعط ��ى تعليمات ��ه ملنظم ��ة
التخطيط واملوازنة للبدء بدفع م�ساعدات
مالية معي�شي ��ة اعتبارا من غد االثنني ،يف
حماول ��ة الحتواء االحتجاجات ،حيث كان

م ��ن املقرر ،بح�سب ت�صريح ��ات �سابقة له،
�أن يبد�أ دفع هذه امل�ساعات بعد �أ�سبوعني.
يف الأثن ��اء� ،أفادت وكال ��ة (�إيلنا) العمالية
�أن رئي�س جلنة الأم ��ن القومي وال�سيا�سة
اخلارجي ��ة الربملاني ��ة النائ ��ب املحاف ��ظ
جمتب ��ى ذو النور يعم ��ل على جمع تواقيع
ب�ي�ن امل�شرع�ي�ن الإيراني�ي�ن ال�ستج ��واب
الرئي�س الإيراين ،ح�سن روحاين.
وذك ��رت الوكال ��ة �أن ع ��دد التواقيع و�صل
�إىل  50توقيع ��ا ،م�ش�ي�رة �إىل �أن حم ��اور
اال�ستجواب ه ��ي �إدالء الرئي� ��س الإيراين
بت�صريح ��ات "تبث الفرق ��ة" يف املجتمع،
و"تنفي ��ذ �سيا�س ��ات اقت�صادي ��ة متكررة"،
و"ع ��دم الأهلي ��ة يف �إدارة ال�ش� ��ؤون
التنفيذية للبالد".
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى� ،صع ��دت ال�سلط ��ات من
تهديداته ��ا �ض ��د املتظاهري ��ن ،م�ش ��ددة
عل ��ى مواجهة م ��ن و�صفته ��م بـ"املخربني"
و"املت�آمرين" ،كما اعتقلت �ألف متظاهر.
وعق ��ب بيان ��ات وحتذي ��رات �أمني ��ة
لل�شرط ��ة والنياب ��ة العام ��ة� ،أطلقت وزارة
اال�ستخب ��ارات الإيرانية ،الأح ��د ،حتذيرا
ملن و�صفته ��م بـ"املخربني واملخلني بالأمن
العام بقوة".

ك�أ� ��س العامل وبطول ��ة �آ�سيا.وتبدو فر�ص ��ة املنتخب الوطني
كب�ي�رة يف اجتي ��از حاج ��ز الت�صفي ��ات ،ب�سب ��ب املعنوي ��ات
الكبرية التي يتمتع بها الالعبون.
وقال احلار�س ال�سابق ملرمى املنتخب الوطني �إبراهيم �سامل
�إن الأجواء يف التحرير ،حيث يتظاهر العراقيون منذ ال�شهر
املا�ضي حتفز الالعب�ي�ن العراقيني ،م�ؤكدا �أنهم �سيخو�ضون
مباراة البحرين مبعنويات عالية وحما�س كبري.
و�أ�ض ��اف �أن "عر�ض مباري ��ات املنتخب ع�ب�ر �شا�شات كبرية
يف �ساح ��ة التحري ��ر و�ساح ��ات االحتج ��اج الأخ ��رى كان ل ��ه
وق ��ع م�ؤث ��ر على الالعب�ي�ن ،وهو م ��ا �سي�ستمر خ�ل�ال مباراة
البحري ��ن" ،م�ش�ي�را �إىل �أن "الالعبني لعبوا م ��ن �أجل �ساحة
التحرير".

وفاة ال�سيا�سي عدنان الباجه جي
 متابعة المدى
ول��د عدنان مزاحم الباجه جي ي��وم 14
اي��ار  1923يف ب�غ��داد .وينتمي لعائلة
�سيا�سية عراقية بارزة ،ف�أبوه هو مزاحم
الباجه ج��ي ال�سيا�سي ال �ب��ارز يف عهد
ال�سلطة امللكية يف ال�ع��راق .تخرج يف
اجلامعة الأم�يرك�ي��ة ب �ب�يروت ،ث��م تابع
درا�سته العليا يف كلية فيكتوريا التي
كانت حينها مدر�سة عمومية �إجنليزية
بالقاهرة .وه��و م��ن �أب ��رز ال��داع�ين �إىل
قيام املجتمع املدين وتن�شيط
م�ؤ�س�ساته وتعزيز �سلطة
ال �ق �� �ض��اء امل �� �س �ت �ق��ل،
وي � ��رف� � �� � ��ض ف� �ك ��رة
الطائفية والإثنية،
وي � � � ��ؤك� � � ��د ف� �ك���رة
املواطنة التي ي�شعر
فيها العراقيون جميعا
ب� ��أن� �ه ��م م �ت �� �س��اوون
يف احل� � � �ق � � ��وق

والواجبات ال فرق بينهم ب�سبب الدين
�أو الطائفة �أو العرق.ويعد الباجه جي
من �أبرز ال�شخ�صيات ال�سيا�سية العراقية
التي عادت �إىل العراق بعد �سقوط النظام
ال�سابق عام  .2013حيث جرى تعيينه
رئي�س ًا لـ "جمل�س احلكم االنتقايل" الذي
ت�شكل بتاريخ  12مت��وز  ،2003ومنح
املجل�س ��ص�لاح�ي��ات ج��زئ�ي��ة يف �إدارة
�ش�ؤون العراق .كما ت�سلم رئا�سة الربملان
العراقي باعتباره الع�ضو الأك�بر �سن ًا.
ك��ان ال�ب��اج��ه ج��ي خ��ارج ال �ع��راق عندما
�أط� ��اح ال�ب�ع�ث�ي��ون بحكم ع�ب��د الرحمن
ع��ارف يف ان�ق�لاب مت��وز ،1968
وارت�أى عدم العودة والعمل مع
املعار�ضة العراقية التي كان
ع�ضوا بارزا فيها.تقلد الباجه
ج��ي ع ��ددا م��ن امل��راك��ز ،فكان
�سفريا ل�ل�ع��راق يف ال��والي��ات
املتحدة الأم��ري�ك�ي��ة ،ومندوبا
يف الأمم املتحدة �إبان حكم عبد
ال��ك��رمي ق��ا� �س��م ،ث��م وزي ��را
للخارجية.
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من �أجل �أن يبقى قلم الكاتب الراحل عدنان
ح�س�ين حا�ض��راً يف امل�شه��د العراق��ي ،تعيد
املدى ن�ش��ر بع�ض "�شنا�شيل��ه" التي �سلط من
خاللها ال�ض��وء على الف�س��اد الإداري واملايل
وداف��ع ع��ن قي��م الدول��ة املدني��ة والعدالة
االجتماعية.

النافخون يف النار..
ماذا يريدون؟
البل ��د يف �أزمة ،ب ��ل �أزمة خطرية ..ال �ش � ّ�ك يف هذا وال نكران
ل ��ه� ...أزم ��ة يمُ كن له ��ا� ،إنْ مل ُتعامل مبنته ��ى احلكمة و�إنْ مل
ُتعالج بكام ��ل الرو ّية من الأطراف املتو ّرط ��ة فيها جميع ًا� ،أن
تت�س� � ّبب يف عواق ��ب �سيا�س ��ية واجتماعية واقت�ص ��ادية غري
حممودة ،لن تنح�صر يف منطقة عراقية بعينها ،بينها �سقوط
قتلى وجرحى ملواطنني عراقيني ،ع�سكريني ومدنيني ،ال ذنب
لهم �سوى �أنهم مواطنو بلد ُمبتلى منذ �أحقاب بح ّكام وزعماء
و�أتباع لهم ال يبالون ب�سفك الدم و�إزهاق الأرواح.
ه ��ذه احل ��رب الت ��ي ُي ��روّ ج له ��ا الآن ويُح ّر�ض عليه ��ا و ُتدفع
الت�ش ��كيالت امل�س� � ّلحة �إىل �س ��احاتها ،لي�س ��ت حربنا ..لي�ست
ح ��رب ال�ش ��عب العراق ��ي  ..العراقي ��ون ،ب�ش ��تى قومياته ��م
و�أديانه ��م ومذاهبه ��م وعقائده ��م ،لديه ��م ح ��رب وطني ��ة مع
الإره ��اب مل تنته بعد ،ولن تنتهي حتى ل ��و ُقذِ َف بالإرهابيني
�إىل ما وراء احلدود.
ال�ش ��عب العراق ��ي ال يري ��د �أيّ ح ��رب جديدة ،والع ��راق لي�س
يف حاجة �إىل �أيّ حربُ ...غ ّ�ص ��ت مقابره القدمية واجلديدة
ب�أبنائ ��ه وبنات ��ه الذين ق�ض ��وا يف التفج�ي�رات �أو يف حروب
امل ��دن ..العراقيون ال يريدون �س ��وى و�ض ��ع نهاي ��ة للحروب
املدي ��دة املفرو�ض ��ة عليه ��م ...يري ��دون �أن يتنف�س ��وا اله ��واء
النظي ��ف ،و�أن يح�ص ��لوا عل ��ى لقم ��ة العي� ��ش الك ��رمي ،و�أن
ي�أكل ��وا وجباته ��م الثالث م ��ن دون خوف �أو قل ��ق ..يريدون
�أن ُت�ص� � َّلح �ش ��وارع مدنه ��م و ُترف ��ع الأزب ��ال عنه ��ا ..يريدون
�ألاّ تنقط ��ع الكهرب ��اء ع ��ن بيوتهم وحم ��ال عمله ��م ..يريدون
مدار�س ت�س ��توعب �أطفالهم ،وم�ست�ش ��فيات تعالج مر�ض ��اهم
وجرحاه ��م ..يريدون �أن يح�ص ��ل �أبنا�ؤه ��م اخل ّريجون على
فر�ص عمل ،و�أن يتزوج ال�ش ��باب الذين فاتهم� ،أو يكاد ،قطار
احلياة العائلية ...يريدون �أن يرتادوا امل�سارح ودور ال�سينما
و�ص ��االت العرو� ��ض الت�ش ��كيلية واملو�س ��يقية ..يري ��دون �أن
يكونوا �ش ��عب ًا يحيا حياة طبيعية ،كما �سائر �شعوب الأر�ض،
ال ي�س ��تحوذ الفا�س ��دون عل ��ى ماله ��م العام لينعموا مبعي�ش ��ة
اخللفاء وال�س�ل�اطني ،ويرتكونهم (العراقي�ي�ن) للفقر والفاقة
واحلرم ��ان واملذ ّل ��ة وانتهاك الكرامة ولن�ي�ران احلروب ،كما
جار الآن على قدم و�ساق.
هو ٍ
ه�ؤالء الذين ينفخون يف نار التحري�ض والكراهية واالنتقام،
يف امل�ؤمت ��رات ال�ص ��حفية والن ��دوات وعرب و�س ��ائل الإعالم
والف�ض ��اء الإلكرتوين ،ما الذي يريدون بال�ضبط؟ � ..أن يقتل
العربي كردي ًا؟ �أن يقتل الكرديّ عربي ًا؟� ..أما يف ّكرون ب�أنه مع
ُّ
عربي م�ض ّرج ًا بدمه ،ومع كل
كل قتيل كردي يمُ كن �أن ي�سقط
ّ
قتيل عربي يمُ كن �أن ُتزهق روح كردي؟
�اجة على م ��دار ال�س ��اعة بخطاب
ه ��ذه املاكن ��ة الدعائية ال�ض � ّ
الكراهي ��ة والدعاي ��ة للحرب لن يكون ح�ص ��ادها �إال املزيد من
امل ��وت واخل ��راب والدم ��ار لبلد مل يب ��ق فيه غ�ي�ر القليل مما
ي�صلح للموت واخلراب والدمار.
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احلكومة تراهن على الوقت و�سيناريو
"الطرف الثالث" يف التعامل مع التظاهرات

تحاول الحكومة ك�سب
المزيد من الوقت،
ا�ستنادا لما يقوله
نواب ،في مواجهة
ازمة االحتجاجات
عبر الترويج الى ق�صة
"الطرف الثالث" الذي
تحمله م�س�ؤولية قمع
المحتجين.

 بغداد /وائل نعمة
وينتظ ��ر الربمل ��ان ،لوق ��ت غ�ي�ر
حمدد� ،إجابة وزي ��ر الدفاع جناح
ال�شمري على تلك اجلهة املجهولة
التي قال بانها ا�ستخدمت "غازات
�س ��امة" �ض ��د املتظاهري ��ن مل
ت�ستوردها احلكومة.
ومن ��ذ اي ��ام يتح ��دث متظاه ��رون
واطب ��اء يف مف ��ارز �ص ��حية
منت�ش ��رة يف �س ��احة التحري ��ر،
ع ��ن اعرا� ��ض مريبة لال�ش ��خا�ص
الذين يتعر�ض ��ون للقنابل امل�سلية
للدموع.
ويعتق ��د خمت�ص ��ون ب ��ان تل ��ك
االعرا�ض التي من بينها ت�شنجات
و�ض ��عف يف وظائ ��ف القل ��ب هي
ب�س ��بب ا�ستن�ش ��اق "غاز اخلردل"
املوجود يف تلك القنابل.
ب ��دوره اعت�ب�ر ا�س ��عد املر�ش ��دي،
نائب عن تيار احلكمة ،كالم وزير
الدف ��اع وم�س� ��ؤولني �آخري ��ن ع ��ن
"الطرف الثالث" هو "ت�س ��ويف"
لعدم حتقيق مطالب املحتجني.
وقال املر�شدي لـ(املدى)" :اذا كان
الط ��رف الثال ��ث موج ��ودا بالفعل
فلماذا ال يتحرك اجلهاز التنفيذي
والق�ض ��ائي العتقال تل ��ك اجلهات
الت ��ي ق ��د تك ��ون ملي�ش ��يات او
خمابرات اجنبية او مند�سني؟".
وا�ش ��ار النائ ��ب اىل ان ه ��ذا
"ال�س ��يناريو" رمبا يكون واحدا
م ��ن "اج ��راءات املماطل ��ة" الت ��ي
تقوم بها احلكوم ��ة ملواجهة ازمة
االحتجاجات امل�س ��تمرة منذ اكرث

قنابل دخانية
تالحق
املتظاهرين
قرب ال�سنك
قبل يومني
م ��ن �ش ��هر .وك ��رر وزي ��ر الدف ��اع
قب ��ل اي ��ام حديث ��ه ال�س ��ابق ع ��ن
وج ��ود "ط ��رف ثال ��ث" يف عملية
مواجه ��ة االحتجاج ��ات و�ض ��رب
املتظاهرين .وقال جناح ال�شمري
يف حوار متلفز مع حمطة فرن�سية
�إنه "منذ اليوم الثاين للمظاهرات
�أ�ص ��در رئي� ��س احلكوم ��ة ع ��ادل
عب ��د املهدي �أوامر بعد ا�س ��تخدام
ال�سالح �ضد املتظاهرين" ،م�شددا
على �أنه "مل ي�س ��تخدم ال�س�ل�اح ال
م ��ن اجلي�ش وال ق ��وات الداخلية"
�ض ��د املحتجني .ومل ي�س ��م الوزير
من و�صفهم "الطرف الثالث" الذي
يقف وراء قتل املتظاهرين و�إذا ما
كان هذا الطرف من داخل "احل�شد
ال�ش ��عبي"� ،أو�ضح ال�ش ��مري �أنه:
"ال ميكن �أن �أ�ؤكد �أنه من احل�شد
ال�ش ��عبي ،لأنه ج ��زء من املنظومة
الأمني ��ة العراقي ��ة ،وه ��ذا الطرف
نحن جادون يف �إبعاده" ،م�ش�ي�را
�إىل �أن ��ه مت توقي ��ف ح ��وايل 200
�شخ�ص.
وف�سر الوزير ثقل ح�صيلة القتلى،
التي جت ��اوزت  ،300با�س ��تخدام
الق ��وات الأمني ��ة لقناب ��ل الغازات
امل�س ��يلة للدم ��وع ،بانه ��ا "كان ��ت
تطلق بت�ص ��ويب مبا�شر �إىل ر�أ�س

املتظاهر ،وت�ؤدي �إىل وفاته".
وكان ال�ش ��مري ق ��ال قب ��ل ذل ��ك �إن
"مدى البندقية التي ت�س ��تخدمها
الق ��وات الأمني ��ة العراقية لإطالق
قنابل الغ ��از ،ي�ت�راوح بني – 75
 100م�ت�ر" ،الفت� � ًا �إىل �أن العت ��اد
ي�ستخدم يف جميع �أنحاء العامل.
وب�ي�ن ال�ش ��مري يف ت�ص ��ريحات
�ص ��حفية اال�س ��بوع املا�ض ��ي "�أن
الغري ��ب هو اكت�ش ��اف حاالت قتل
بقناب ��ل الغاز ،طال ��ت املتظاهرين
عل ��ى بع ��د  300م�ت�ر ع ��ن القوات
الأمني ��ة امل�س� ��ؤولة ع ��ن تفري ��ق
املحتجني".
كم ��ا �أك ��د الوزي ��ر �أن "املقذوف ��ات
الت ��ي اكت�ش ��فت يف ر�ؤو� ��س
و�أج�س ��اد املتظاهري ��ن خ�ل�ال
الفحو�ص ��ات وعمليات الت�ش ��ريح
داخ ��ل الطب العديل ،مل ُت�س ��تورد
م ��ن قب ��ل احلكوم ��ة العراقي ��ة �أو
�أي جه ��ة ر�س ��مية عراقي ��ة ،و�أن
تل ��ك املقذوف ��ات دخل ��ت الع ��راق
ب�ص ��ورة غام�ض ��ة ،ويبل ��غ وزنها
ثالثة �أ�ضعاف املقذوف امل�ستخدم
ر�س ��مي ًا" .وكان احل�ش ��د ال�شعبي،
قد نف ��ى قبل اي ��ام وثيقة م�س ��ربة
ا�ش ��ارت اىل عالقت ��ه با�س ��ترياد
قناب ��ل الغ ��از امل�س ��يل للدم ��وع

الت ��ي قتل ��ت املتظاهري ��ن خ�ل�ال
االحتجاجات.
وق ��ال احل�ش ��د يف بي ��ان اجلمع ��ة
املا�ض ��ية تعليقا على تل ��ك الوثيقة
بانه ��ا �ض ��من "�سل�س ��لة احلم�ل�ات
الت�سقيطية التي تبنتها م�ؤ�س�سات
دولي ��ة تتدخ ��ل دائم ��ا يف ال�ش� ��أن
العراقي".
غاز اخلردل
وق ��ال جلي ��ل اخلفاج ��ي ،وه ��و
ا�س ��تاذ الكيمي ��اء الفيزياوي ��ة يف
جامعة بابل :عند ا�ستن�شاق "غاز
اخلردل" ي�ؤثر على القلب واجزاء
اخ ��رى يف اجل�س ��م ،ل ��ذا يو�ض ��ع
بـ"تراكي ��ز قليل ��ة" يف مقذوف ��ات
الغاز امل�سيل للدموع.
واك ��د احلفاج ��ي عل ��ى �ص ��فحته
ال�شخ�ص ��ية يف "في�س ��بوك" ان
املقذوف ��ات الت ��ي ت�س ��تخدم يف
�ساحة التحرير "ي�ستخدم فيها غاز
اخلردل برتاكي ��ز خطرة وقاتلة".
وكان ��ت منظمة العف ��و الدولية قد
قال ��ت يف وق ��ت �س ��ابق� ،أن قوات
الأمن العراقية ا�س ��تخدمت قنابل
م�سيلة للدموع "اخرتقت جماجم"
املتظاهرين.
وا�ش ��ارت املنظم ��ة يف تقري ��ر

ا�ص ��درته مطل ��ع ت�ش ��رين الث ��اين
احل ��ايل �إىل �أن ه ��ذه القناب ��ل
امل�ص ��نوعة ببلغاري ��ا و�ص ��ربيا،
"يبل ��غ وزنه ��ا � 10أ�ض ��عاف وزن
عبوات الغاز امل�سيل للدموع التي
ت�س ��تخدم بالع ��ادة والت ��ي تزن ما
بني  25و 50غراما".
بانتظار ال�شمري
م ��ن جهت ��ه اك ��د ب ��در الزي ��ادي
ع�ض ��و جلن ��ة االم ��ن يف الربمل ��ان
يف ت�ص ��ريح ام� ��س لـ(امل ��دى) ،ان
جمل� ��س الن ��واب ينتظر ح�ض ��ور
وزي ��ر الدفاع للك�ش ��ف ع ��ن هوية
"الط ��رف الثال ��ث" ،فيما مل يذكر
وق ��ت ح�ض ��ور ال�ش ��مري اىل
الربملان .وكانت اللجنة قد ك�شفت
يف وق ��ت �س ��ابق ع ��ن ار�س ��ال 4
ا�س ��ئلة اىل وزي ��ر الدف ��اع ب�ش� ��أن
ت�ص ��ريحاته االخ�ي�رة ،م ��ن بينها
ال�س� ��ؤال ع ��ن "م�ص ��ادر ا�س ��ترياد
املقذوف ��ات امل�س ��يلة للدم ��وع"،
و"من هو الطرف الثالث".
وتتقارب لفظة "الط ��رف الثالث"
مع مامت ترويجه قبل عدة �سنوات
يف االحتجاج ��ات امل�ص ��رية يف
 2011بع ��د ا�س ��قاط الرئي� ��س
ال�س ��ابق ح�س ��ني مب ��ارك ،حي ��ث

حملت ذلك الطرف م�س� ��ؤولية اي
حوادث وجرائ ��م ارتكبت يف تلك
الف�ت�رة ،وم ��ن بينه ��ا الت�ص ��فيات
ال�سيا�سية.
وكانت ت�صريحات رئي�س الوزراء
ع ��ادل عب ��د امله ��دي االخ�ي�رة،
املتعلق ��ة بحادث ��ة خط ��ف الل ��واء
يا�س ��ر عبد اجلب ��ار ،عمي ��د املعهد
العايل للتطوير الأمني والإداري
يف وزارة الداخلي ��ة ،تلم ��ح اىل
"الطرف الثالث" اي�ضا.
وق ��ال عبد امله ��دي "ن�ش ��هد ازدياد
ح ��االت اخلط ��ف الت ��ي تق ��وم بها
جه ��ات توح ��ي ب�أنه ��ا تنتم ��ي اىل
احدى م�ؤ�س�س ��ات الدولة� ،س ��واء
بعناوي ��ن حقيقي ��ة او مزيف ��ة"،
مطالبا تلك اجلهات باطالق �سراح
امل�س�ؤول يف الداخلية فورا.
وينف ��ي بدر الزي ��ادي ،النائب عن
�س ��ائرون ،علم ��ه بهوي ��ة الط ��رف
املجه ��ول "الثال ��ث" ،لكن ��ه ال
ي�ستبعد ان يكون هناك اياد خفية
تقت ��ل املتظاهري ��ن الذي ��ن جتاوز
عددهم الـ� 300شخ�صا.
وق ��ال ع�ض ��و جلن ��ة االم ��ن يف
جمل�س الن ��واب" :الطرف الثالث
لغز و�س ��نقوم بك�شفه عند ح�ضور
وزير الدفاع اىل الربملان".

املتظاهرون يعودون �إىل ج�سر الأحرار و 9حمافظات تغلق املدار�س والدوائر
 بغداد /املدى
تدفق العراقيون جمدداً،
ام�س الأحد �إىل �شوارع
العا�صمة بغداد ومدن
جنوبية عدة يف �إ�ضراب
عام �أعاد الزخم �إىل احلراك
االحتجاجي املتوا�صل
منذ �أ�سابيع للمطالبة
بـ"�إ�سقاط النظام" .و�أ�صبحت
االعت�صامات تكتيك ًا �أ�سبوعي ًا
متبع ًا يف االحتجاجات التي
انطلقت يف الأول من ت�شرين
الأول للمطالبة مبكافحة
الف�ساد وت�أمني فر�ص عمل
وتغيري الطبقة ال�سيا�سية
احلاكمة.
ويواج ��ه املحتج ��ون يومي� � ًا حم ��اوالت
القوات الأمنية ل�صده ��م ،وخرج الآالف
الأح ��د �إىل ال�ش ��وارع بع ��د دع ��وات م ��ن
نا�شطني �إىل الإ�ضراب العام.
وتوق ��ف العم ��ل يف  9حمافظ ��ات منه ��ا
الب�ص ��رة والكوت والنج ��ف والديوانية
واحلل ��ة والنا�صري ��ة ،حي ��ث �أغلق ��ت
الدوائر احلكومية واملدرا�س.

و�أق ��دم املتظاه ��رون يف مدينة الب�ص ��رة
الغني ��ة بالنفط ،على حرق �إطارات لقطع
الطرق ومنع املوظفني من الو�صول �إىل
عملهم.
و�أف ��اد م�ص ��در يف ال�ش ��رطة �أن املئ ��ات
م ��ن املحتج�ي�ن احت�ش ��دوا �أم ��ام البوابة
الرئي�س ��ة حلق ��ل جمن ��ون النفط ��ي يف
الب�صرة.
وكان م�ص ��در �أمني عراقي ،ق ��د �أكد قيام
حمتج�ي�ن ب�إغ�ل�اق الطري ��ق امل�ؤدية �إىل
مين ��اء �أم ق�ص ��ر يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة
(جنوب) الغنية بالنفط.
و�أعلن ��ت احلكوم ��ات املحلي ��ة يف
حمافظات بينها بابل ووا�سط وذي قار،
اعتبار الأحد عطلة ر�سمية.
ويف مدين ��ة احلل ��ة ،حي ��ث �أغلق ��ت
الدوائ ��ر واملدار� ��س ،خ ��رج �آالف بينهم
طلب ��ة وموظفون حكوميون لالعت�ص ��ام
�أمام مبن ��ى جمل�س املحافظة يف و�س ��ط
املدينة.
وق ��ال املحام ��ي والنا�ش ��ط امل ��دين
ح�س ��ان الطوف ��ان لـ(فران� ��س بر� ��س) �إن
"التظاه ��رات متث ��ل ت�ص ��دي ًا للف�س ��اد
والعمل من �أجل اخلال�ص من الظلم".
و�أك ��د "�سنوا�ص ��ل التظاهر والإ�ض ��راب
الع ��ام م ��ع كل العراقي�ي�ن حت ��ى �إرغ ��ام
احلكومة على اال�ستقالة".
يف غ�ضون ذلك ،احت�شد �آالف املتظاهرين
يف �س ��احة التحري ��ر الرمزي ��ة و�س ��احة

اخل�ل�اين القريبة وعند ج�س ��ر ال�س ��نك،
فيم ��ا فر�ض ��ت ق ��وات الأم ��ن �إج ��راءت
م�شددة حول مواقع التجمع.
وعاد املتظاهرون ال�سبت لالعت�صام عند
ج�س ��ر ال�س ��نك احليوي ،بعدما تراجعت
القوات الأمنية التي كانت منعت تقدمهم
�إليه قبل �أ�سبوعني.
و�س ��يطر املتظاه ��رون �أي�ض ��ا على مبنى

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

املدير العام
غادة العاملي

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

مرتف ��ع يط ��ل عل ��ى اجل�س ��ر ليب�س ��طوا
بذل ��ك �س ��يطرتهم عل ��ى منطق ��ة جدي ��دة
بو�سط العا�ص ��مة العراقية بعدما بدا �أن
االحتجاجات فقدت زخمها.
كما �سيطر املحتجون� ،أم�س االحد ،على
ج�س ��ر االحرار وهو ثالث ج�س ��ر يف�صل
جانبي العا�صمة.
ويحت�ش ��د املتظاه ��رون من ��ذ اربع ��ة

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
هاتف+ 9647706444490 :

ا�س ��ابيع يف �س ��احة التحري ��ر املركزي ��ة
ببغ ��داد ،مطالب�ي�ن بـ"�إ�س ��قاط النظ ��ام"
وتغيري الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة التي
يعتربون �أنها تعيث ف�ساد ًا يف البالد منذ
 16عام ًا.
وكان املتظاه ��رون ق ��د متكن ��وا م ��ن
ال�س ��يطرة عل ��ى �أربع ��ة ج�س ��ور حيوية
ترب ��ط �ض ��فتي نهر دجلة وت�ص ��ل �ش ��رق

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017

بغ ��داد بغربها ،حيث املنطقة اخل�ض ��راء
التي ت�ض ��م املقار احلكومية وال�س ��فارت
الأجنبية.
لك ��ن قوات مكافحة ال�ش ��غب جنحت قبل
نحو �أ�س ��بوعني يف ا�س ��تعادة ال�س ��يطرة
عل ��ى ثالثة ج�س ��ور والأحي ��اء املجاورة
له ��ا ،و�إع ��ادة املتظاهري ��ن �إىل �س ��احة
التحري ��ر وج�س ��ر اجلمهوري ��ة بع ��د
ا�س ��تخدامها وابال م ��ن القنابل امل�س ��يلة
للدموع والر�صا�ص احلي.
وقت ��ل �أك�ث�ر م ��ن � 319شخ�ص ��ا خ�ل�ال
اال�ض ��طرابات احلا�ش ��دة امل�س ��تمرة منذ
�أ�سابيع يف بغداد وجنوبي العراق.
وتزايدت ح ��دة االحتجاجات التي بد�أت
يف ت�شرين الأول ب�سبب نق�ص الوظائف
واخلدمات العام ��ة .ويطالب املحتجون
حاليا برحيل الطبقة احلاكمة يف العراق
و�إ�صالح نظام احلكم الذي �أذكى الف�ساد
من ��ذ الإطاح ��ة ب�ص ��دام ح�س�ي�ن يف غزو
قادته الواليات املتحدة عام .2003
وح ��ذرت حكوم ��ة رئي� ��س ال ��وزراء
ع ��ادل عب ��د امله ��دي م ��ن �أي احتجاجات
تت�س ��م بالعن ��ف .وتتعر� ��ض احلكوم ��ة
ل�ض ��غوط م ��ن ال�س ��لطات الديني ��ة ذات
النفوذ ل�ض ��مان عدم ت�صاعد حدة العنف
ولإج ��راء �إ�ص�ل�احات حقيقية لتح�س�ي�ن
حياة العراقيني.
وذك ��ر �أح ��د امل�ش ��اركني بالتظاهرات يف
�س ��احة التحرير(رف� ��ض الك�ش ��ف ع ��ن

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

ا�سمه) �أن "�ساحة التحرير �شهدت اليوم
م�ش ��اركة الآالف من الطالب من خمتلف
مدار� ��س وجامعات بغ ��داد وهم يرتدون
القم�ص ��ان البي�ض ��اء" ،م�ؤك ��دا �أن "هذه
امل�ش ��اركة زادت من عزمي ��ة املتظاهرين
ونتمن ��ى �أن ت�س ��تمر ه ��ذه امل�ش ��اركة
يوميا".
ي�أتي �إ�ض ��راب طالب جامعات ومدرا�س
و�س ��ط وجنوبي العراق ،على الرغم من
بيانات ن�ش ��رتها وزارت ��ا التعليم العايل
والرتبية �أم�س ،ت�ؤكد على �أن الأحد ،هو
ي ��وم دوام ر�س ��مي ،وتدع ��و الطالب �إىل
"االنتظام يف الدوام".
كما قطع بع�ض املحتجني �شوارع رئي�سة
يف بغ ��داد ب�إ�ش ��عال الن ��ار يف �إط ��ارات
�سيارات .وقد زاد من حجم امل�شاركة يف
الإ�ض ��راب دعوات للإ�ضراب �أطلقها �أئمة
م�ساجد يف مناطق خمتلفة من العا�صمة
العراقية عرب مكربات ال�صوت ،يف وقت
مت�أخر من الليل.
ومم ��ا زاد م ��ن حدة الإ�ض ��راب �أي�ض ��ا ما
ن�ش ��رته� ،أم�س� ،صفحة �أحد ال�شخ�صيات
املعروف ��ة على نط ��اق وا�س ��ع بقربها من
زعي ��م التيار ال�ص ��دري ،مقتدى ال�ص ��در
من دعوة للإ�ضراب.
وذك ��ر �ص ��الح حمم ��د العراق ��ي ،ع�ب�ر
في�س ��بوك�" ،إ�ض ��راب طوعي� .إن �ضاعت
الفر�صة �ض ��اع الوطن ،فال بد للف�ساد �أن
ينجلي وال بد للفا�سد �أن ينك�سر".
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سياسة

متحدث حكومي :عمليات العنف مل حتدث يف �ساحات
االحتجاج ال�سلمية
او�ضح المتحدث با�سم الحكومة ان كثيرا من عمليات العنف التي رافقت التظاهرات لم تحدث في �ساحات االحتجاج
ذات ال�صبغة ال�سلمية ،و�إنما حدثت نتيجة محاولة ا�شخا�ص اقتحام بنايات حكومية �أو مقار �سيا�سية �أو ممتلكات عامة
�أو خا�صة مع وجود حرا�سات لمثل هذه الأماكن قاموا با�ستخدام الر�صا�ص الحي.

 بغداد /المدى
كما ا�شار الى ان تعديل قانون االنتخابات
�سيتيح ادخال  %50من الوجوه الجديدة
ال ��ى العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة وفق ��ا لعملي ��ة
التر�شيح التي �ستتم عبر القوائم الفردية
واعتماد نظام الأ�صوات الأعلى.
وق ��ال المتح ��دث با�س ��م الحكوم ��ة �سع ��د
الحديث ��ي" :هن ��اك تعدي ��ل د�ست ��وري
يح ��دث لأول مرة ف ��ي الع ��راق يتمثل في
ت�شكي ��ل لجن ��ة تقوم بتعدي�ل�ات جوهرية
ف ��ي الد�ست ��ور وتل ��ك التعديالت ل ��ن تتم
�صياغتها فقط داخ ��ل البرلمان ،بل �ستتم
درا�سته ��ا جي ��دا قب ��ل مناق�شته ��ا ،حي ��ث
فتحت تلك اللجنة قنوات توا�صل وتلتقي
بالم�س�ؤولي ��ن عن النقاب ��ات واالتحادات
المهم ��ة وممثلين عن منظم ��ات المجتمع
المدن ��ي وت�ستعي ��ن بخب ��راء م�ستقلي ��ن
و�أكاديميين في مج ��ال الفقه الد�ستوري،
كما �أنها �ستعقد لقاءات مع خبراء �أمميين
مخت�صي ��ن في ه ��ذا المجال لجم ��ع الآراء
وبلورة ر�ؤية تر�ضي ال�شعب العراقي".
وا�ض ��اف خ�ل�ال ح ��وار م ��ع (�سبوتنيك)
"خالل الأ�سابيع الما�ضية قامت الحكومة
ب�إر�س ��ال العدي ��د م ��ن م�شاري ��ع القوانين
للبرلمان ا�ستجاب ��ة لمطالب المتظاهرين
وتنفي ��ذا للإ�صالح ��ات منه ��ا ،م�ش ��روع
تعدي ��ل قان ��ون التقاعد وال ��ذي يمكنه �أن
يوفر بعد هذا التعديل ما يقارب من 200
�أل ��ف فر�صة عمل �سنوي ��ا لل�شباب وحملة
ال�شهادات والعاطلين".
وتاب ��ع "ه ��ذا ج ��زء م ��ن الإ�ص�ل�اح
االقت�ص ��ادي ومطال ��ب المتظاهرين ،كما
�أر�سلن ��ا تعديال هاما جدا يخت�ص بتعديل
قانون مبا�شرة الحياة ال�سيا�سية ،وكل ما
يتعل ��ق بعمليات االنتخ ��اب ،والذي يتيح
لأول مرة فر�ص تناف� ��س مو�ضوعية بين

�سعد احلديثي

متظاهرون يف
�ساحة اخلالين
 ...عد�سة:
حممود ر�ؤوف
الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة وبي ��ن الم�ستقلي ��ن
والأ�شخا� ��ص الذي ��ن يدخل ��ون ك�أط ��راف
ف ��ي االنتخاب ��ات ،و�س ��وف تك ��ون عملية
التر�شيح بالقوائم الفردية ولي�س القوائم
الم�شترك ��ة واعتم ��اد نظ ��ام الأ�ص ��وات
الأعلى وهو ما �سيك�سر عمليات ال�سيطرة
ال�سابقة عل ��ى العملي ��ة االنتخابية للفوز
بالمقاعد الأكبر.

وا�شار ال ��ى ان "هذا القانون الذي �سوف
يق ��ر في وقت قريب م ��ن البرلمان� ،سوف
يتيح به ��ذا التعديل �إدخ ��ال حوالي %50
من الوج ��وه الجديدة والقوى ال�سيا�سية
النا�شئة والم�ستقلين من الأفراد وال�شباب
�إلى قبة البرلم ��ان وبالتالي الم�شاركة في
�صياغ ��ة القواني ��ن والت�شريع ��ات و�أي�ضا
تخفي�ض �سن التر�شيح لع�ضوية البرلمان

مدير اال�ستخبارات الع�سكرية :معلومات
من قريبني للبغدادي �أوقعت به
 ترجمة  /حامد �أحمد
قال وكالء ا�ستخبارات عراقية انهم
بقوا يتعقبون زعيم تنظيم داع�ش
�أبو بكر البغدادي ،ل�سنوات قبل ان
تحين الفر�صة المنا�سبة والحا�سمة
لمحا�صرته .الفر�صة الحا�سمة كانت
في القاء القب�ض على �أحد اقربائه وهو
عديله محمد علي �ساجت الزوبعي ،الذي
التحق بداع�ش في عام  2015وا�صبح احد
مرافقي البغدادي الموثوق بهم .مدير
اال�ستخبارات الع�سكرية العراقية اللواء
�سعد العالق ،قال في مقابلة مع محطة
 CNNاالميركية ان العملية كانت تمثل
قمة التكتيك اال�ستخباري العراقي في
تعقب البغدادي بالبحث عن �أ�شخا�ص
مقربين منه.

وا�ض ��اف العالق بقوله "كنا نراقب تحركات البغدادي
ب�ش ��كل غير مبا�شر من خالل عائلت ��ه ،وبا�ستخدام هذا
اال�سلوب نوف ��ر جانبا من الكتم ��ان ونعطي البغدادي
انطباعا بان ��ه غير مالح ��ق" .وكان الزوبعي قد �ساعد
البغدادي ف ��ي تحا�ش ��ي ال�سلطات عن ��د تنقالته .وقال
�ضباط مخابرات عراقيون لمحطة � CNNإنه بعد ان
ت ��م القاء القب�ض عليه من قبل العراقيين عند �ضواحي
بغ ��داد في �أيار ع ��ام  2019ق ��دم الزوبع ��ي معلومات
جوهرية مهمة.
لق ��د �أر�شد قوات �أمنية الى نفق ف ��ي ال�صحراء القريبة
م ��ن مدينة القائ ��م المتاخم ��ة للح ��دود ال�سورية حيث
اكت�شفوا هناك حاجيات �شخ�صية للبغدادي باال�ضافة
ال ��ى خرائ ��ط ومالحظ ��ات عن مواق ��ع مكتوب ��ة بخط
الي ��د .وقال وكالء امني ��ون �أن الزوبعي ق ��د خمن بان
زعي ��م التنظيم قد يك ��ون متواجدا في ادل ��ب ب�سوريا،
م�شيرين الى تمكن الق ��وات االمنية العراقية فيما بعد
م ��ن اختراق �شبكة تهريب تابع ��ة للبغدادي في �سوريا
التي �ساعدت بدورها في تعقب حركته.
وكجزء م ��ن لقاءاتهم الدورية التي يت ��م خاللها �إيجاز
المعلوم ��ات قام الع ��راق بم�شارك ��ة التحال ��ف الدولي
�ض ��د داع�ش بالمعلوم ��ات التي ح�صل عليه ��ا ،ومن ثم
تول ��ت وكالة المخابرات المركزية الـ  CIAووحدات
امني ��ة �أميركية اخ ��رى مهم ��ة القب�ض عل ��ى البغدادي
وذل ��ك بالتن�سي ��ق مع الق ��وات الديمقراطي ��ة ال�سورية
الكردية ب�ش ��كل رئي�س .وكان البغ ��دادي قد قتل برفقة
طفلي ��ن جلبهم ��ا معه خ�ل�ال غ ��ارة �أميركية نف ��ذت في
�شه ��ر ت�شرين االول عن ��د �ضواحي قري ��ة باري�شا قرب
�أدل ��ب ف ��ي �سوريا .وب ��دت االخب ��ار التي ا�ش ��ارت الى
تواج ��د البغدادي ف ��ي ادلب غريب ��ة نوعا م ��ا بالن�سبة

لكثير من المحللين .حي ��ث ان ادلب تقع تحت �سيطرة
ق ��وات حياة تحرير ال�شام وهم مجموعة م�سلحين لهم
ارتباط ��ات بالقاعدة ،وان داع�ش كان ف ��ي �صراع دائم
م ��ع جماعات القاع ��دة في �سوريا ،ولم يك ��ن ذلك مكانا
محتم�ل�ا الختباء البغ ��دادي خ�صو�صا ف ��ي قرية تبعد
ثالثة اميال فقط عن الحدود التركية.
وقال مدير اال�ستخب ��ارات الع�سكرية العالق ،ان اغلب
قي ��ادات داع� ��ش هربت ال ��ى �شمالي �سوري ��ا ليكونون
قريبي ��ن م ��ن م�ص ��ادر التموي ��ل .وا�ضاف ب ��ان وجود
عملي ��ات ع�سكري ��ة م�ستمرة حول حو� ��ض نهر الفرات
عند النقط ��ة الحدودية العراقي ��ة ال�سورية �أثار خوف
البغ ��دادي .وم�ض ��ى الع�ل�اق بقول ��ه "لق ��د انتق ��ل الى
الجانب الغرب ��ي ليكون بعيدا عن العمليات الع�سكرية
و�ساح ��ات القتال" .العراق كان يالح ��ق زعيم التنظيم
الم ��راوغ من ��ذ ان اعل ��ن ع ��ن نف�س ��ه خليف ��ة لدولت ��ه
المزعوم ��ة من عل ��ى منبر جامع الن ��وري في المو�صل
في تموز عام  .2014ت ��م ار�سال مخبرين الى المدينة
وف ��ي م ��رة واح ��دة على االق ��ل تمك ��ن العراقي ��ون من
تطويق منطق ��ة كانوا يعتق ��دون انه ��م �سيوقعون به.
ويق ��ول العالق انه في ذلك الوق ��ت كان البغدادي يغير
موقع ��ه اكثر م ��ن ع�شر م ��رات بالي ��وم .تفا�صيل مهمة
مالحق ��ة البغدادي الت ��ي اطلق عليها ا�س ��م عملية عين
ال�صقر ،ت ��م تقييمها مع �ضباط ا�ستخب ��ارات عراقيين
تحدث ��وا لمحط ��ة  .CNNوقالوا ان البغ ��دادي كان
ف ��ي العراق خ�ل�ال مرحل ��ة ذروة قوة التنظي ��م قبل ان
تب ��د�أ عمليات الجي�ش العراق ��ي داخل وحول المو�صل
لتحرير المدينة من الم�سلحين.
وهرب البغدادي الى �سوريا عبر المنطقة التي ي�سيطر
عليها داع�ش وذلك في �آب عام  .2017وقال م�س�ؤولون
ان وكالء �أم ��ن عراقيي ��ن ا�ستمروا بتعقب ��ه وهو ي�شق
طريقه نحو ال�شمال� ،سالكين الطريق الم�ؤدية لحو�ض
الفرات باتجاه دير الزور ،حيث كان يتواجد هناك في
�شباط عام  .2018في �شباط عام  2018قال العراق انه
احرز تقدما �آخر مع القاء القب�ض على محمد الدليمي،
المع ��روف بكنية �أبو ابراهي ��م .كان �أبن م�ساعد �سابق
للبغدادي ي�ستخدمه كمرا�س ��ل .وقال العالق ان عملية
القب� ��ض هذه ول ��دت معلوم ��ات ا�ستخباري ��ة اكثر عن
الزوبع ��ي مرافق البغ ��دادي وكانت خط ��وة مهمة ادت
الى القاء القب� ��ض عليه .وقال م�س�ؤولون ان البغدادي
ترك مخب�أه في دير الزور بعد اعتقال الدليمي .و�شارك
الع ��راق ه ��ذه المعلومات م ��ع قوات التحال ��ف الدولي
والقوات الديمقراطي ��ة ال�سورية ،في تقدم جديد نحو
تعقب زعيم التنظيم وااليقاع به.
وقال اللواء العالق �إن البغدادي ا�ستمر عندها بالتنقل
في ال�صحراء ال�سورية بين منطقة تدمر وحم�ص لحد
�شه ��ر �آذار م ��ن هذا الع ��ام قبل ان يتوج ��ه �شماال حيث
تمت محا�صرته هناك ال�شهر الما�ضي وقتل نف�سه.
 عنCNN :

�إل ��ى  25عاما وهذا يح ��دث لأول مرة في
تاري ��خ البرلم ��ان العراق ��ي� ..أ�ض ��ف �إلى
ذل ��ك عملي ��ة تعدي ��ل قان ��ون المفو�ضي ��ة
العلي ��ا لالنتخابات والتي لن يتم التر�شح
لع�ضويته ��ا عب ��ر بوابة الكت ��ل ال�سيا�سية
والبرلم ��ان و�إنما من جه ��ات متخ�ص�صة
مثل مجل�س الق�ض ��اء الأعلى والجامعات
ودي ��وان الرقابة المالي ��ة ،وي�صدق عليها

من رئي� ��س الجمهورية ول ��ن يكون هناك
احتياج للكتل ال�سيا�سية وبالتالي �سوف
يت ��م ا�سق ��اط هيمنته ��ا عل ��ى المفو�ضي ��ة
والت ��ي ت�ؤث ��ر بطبعه ��ا عل ��ى العملي ��ة
ال�سيا�سية ،هذه الإجراءات تجري بالفعل
على الأر�ض".
ولف ��ت المتح ��دث با�سم الحكوم ��ة الى ان
االخي ��رة "تحرك ��ت ف ��ي م�ساري ��ن ب�ش�أن

�ضحاي ��ا التظاه ��رات ،اذ قام ��ت بت�شكيل
لجنة تحقي ��ق �إداري بحك ��م ال�صالحيات
التنفيذي ��ة الممنوح ��ة له ��ا عل ��ى اعتب ��ار
ا�ستق�ل�ال ال�سلط ��ة الق�ضائية ف ��ي العراق
بحك ��م ا�ستق�ل�ال ال�سلط ��ات ،و�ضم ��ت
اللجنة الإدارية خم�س وزراء منهم العدل
والداخلي ��ة والدف ��اع والتخطيط وجهات
�أخرى مرتبطة بملف التحقيقات وممثلين

ع ��ن المفو�ضية العلي ��ا لحق ��وق الإن�سان
وع ��ن مجل�س الن ��واب ومجل� ��س الق�ضاء
الأعل ��ى ،وه ��ذه اللجن ��ة �أ�ص ��درت العديد
م ��ن القرارات ما بي ��ن الإعفاء من الخدمة
والإحال ��ة �إل ��ى التحقيق ومحاك ��م الأمن
الداخلي و�إلقاء القب�ض على عدد �آخر من
كب ��ار ال�ضباط والم�س�ؤولي ��ن الميدانيين
والع�سكريين ،كم �أحال ��ت الملف بالكامل
بع ��د ذل ��ك �إل ��ى مجل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى
والذي �شكل بدوره محاكم تحقيق فرعية
في المحافظات و�سم ��اع المدعين بالحق
من �أهالي القتل ��ى والم�صابين بتقديم كل
مت�ضرر �شكوى بالجهة التي يتهمها ،وكل
�شخ� ��ص ارتكب جرما �سوف ينال الجزاء
العادل م ��ن الق�ضاء ،وقد تم �إطالق �سراح
ما يق ��ارب � 1700شخ�ص ممن تم القب�ض
عليهم بتهم ال�شغب والعنف بعد �أن ثبتت
براءتهم ،وبالتالي الحكومة ال تغطي على
�أي مجرم حال ثبوت �أي �إدانة �ضده".
وتاب ��ع :كم ��ا �أ�سلفن ��ا وبعد الع�ش ��رة �أيام
الأول ��ي من بداي ��ة التظاه ��رات و�سقوط
�ضحايا وم�صابي ��ن ت�شكلت لجنة للك�شف
ع ��ن المت�سببين و�أحيل التحقيق الإداري
للق�ض ��اء الأعلى وهو جه ��ة االخت�صا�ص،
ولكن كثيرا م ��ن عمليات العنف لم تحدث
ف ��ي �ساح ��ات التظاه ��ر ذات ال�صبغ ��ة
ال�سلمي ��ة ،و�إنم ��ا حدثت نتيج ��ة محاولة
ا�شخا�ص اقتحام بنايات حكومية �أو مقار
�سيا�سية �أو ممتلكات عامة �أو خا�صة ،مع
وجود حرا�سات لمثل هذه الأماكن قاموا
با�ستخدام الر�صا�ص الحي ما �أدى لوقوع
�ضحايا ،وه� ��ؤالء لي�سوا من قوات فر�ض
القانون ولي�س لديه ��م الوعي الكافي كما
لدى قوات فر�ض القانون والتي ال تحمل
الأ�سلح ��ة الناري ��ة والر�صا� ��ص الحي �إال
لل�ض ��رورة الق�صوى في ح ��ال الدفاع عن
النف�س".

مظليون يقدمون جوالت جمانية فوق �سهول نينوى
 بغداد /المدى
يقدم مظليون �سابقون في المو�صل دورات مجانية في الطيران
المظل ��ي ف ��وق �سهول نين ��وى وقد �أطلق ��وا عل ��ى �أنف�سهم فريق
"�س ��كاي نايت� ��س" .وي�أم ��ل الفري ��ق �أن تكت�سب ه ��ذه الريا�ضة
زخم� � ًا و�أن يتمك ��ن المواطن ��ون المحلي ��ون م ��ن الم�شارك ��ة في
الم�سابق ��ات الدولية ،فمن خالل هذه التجربة تمكن عدد قليل من
�س ��كان المو�صل من اال�ستمتاع بالمناظر الخالبة لجبال نينوى.
"�س ��كاي نايت�س" هو فري ��ق لريا�ضة الطي ��ران المظلي �أ�س�سه

�أبناء المناطق ال�سنية
يخ�شون االحتجاج خوفا
من "التهم الجاهزة"
 بغداد /ا ف ب
�ش ��بان عراقيون بب ��زات حم ��راء و�أقنعة دالي
ال�ش ��هيرة ف ��ي  11ت�ش ��رين الثان ��ي  2019ف ��ي
مدينة المو�صل ال�شمالية ،ي�ستعدون لت�صوير
فيديو كليب لأغنية عربية مقتب�س ��ة عن ن�ش ��يد
المقاوم ��ة الإيطالي ��ة ال�ش ��هير "بيال ت�ش ��ياو"،
ت�أيي ��دا لحرك ��ة االحتج ��اج ف ��ي جمي ��ع �أنحاء
بلدهم .ومنذ الأول من ت�شرين الأول الما�ضي،
ت�شهد بغ ��داد ومدن جنوبية ع ��دة احتجاجات
دامي ��ة مناه�ض ��ة للحكومة� ،أ�سف ��رت عن مقتل
�أكث ��ر من � 319شخ�ص ًا ،بح�س ��ب م�صادر �أمنية
وطبي ��ة .وق� � ّرر �أبن ��اء مدينة المو�ص ��ل ،كبرى
مدن محافظة نينوى ال�شمالية ،ا�ستخدام الفن
لم�سان ��دة المتظاهرين ال�ساعي ��ن �إلى "�إ�سقاط
الحكوم ��ة" .ف ��ي فيديو كلي ��ب انت�ش ��ر �سريع ًا
على و�سائل التوا�صل االجتماعي ،يمكن ر�ؤية
فناني ��ن يرت ��دون ب ��زات حم ��راء ا�شته ��رت في
م�سل�س ��ل "ال كا�س ��ا دي باب ��ل" الإ�سباني الذي
�أنتجت ��ه "نيتفليك� ��س" .ويعتق ��د البع� ��ض ف ��ي
العراق �أن المق�صود بـ"كا�سا دي بابل" ،مدينة
بابل الأثرية جنوب بغداد التي �أدرجت م�ؤخر ًا
على الئحة التراث العالمي.
وول ��دت فك ��رة تعري ��ب الأغني ��ة �إل ��ى اللهج ��ة
العراقي ��ة لدى الفنان محمد البكري ( 26عام ًا)
لتتحول كلمة "بيال ت�شياو" (الوداع يا جميلة)
�إلى "بالية ج ��ارة" (وتلفظ ت�ش ��ارة) ،باللهجة
العراقية وتعني "دون حل".
وتق ��ول الأغني ��ة "حلمي م ��ا �شفت ��ه ،والدر�س
عفت ��ه ،و�ضعيتي كفته بالية ج ��ارة ...ح�صتي
�سلبوني ،ا�سمي ن�سوني ،دمعات عيوني بالية
ج ��ارة ( )...رزق ��ي �سلبون ��ي ،حق ��ي باكون ��ي
(�سرقون ��ي) ،مت ��ت �صدقون ��ي ( )...م�س�ؤولي

مظليون �سابقون عام  .2004ويطلق هذا الفريق هذه الدورات
الت ��ي يعتبرها جزءا م ��ن عر�ض مجاني ي�أمل ��ون �أن ين�شروا من
خالل ��ه بهج ��ة الطي ��ران المظلي في جمي ��ع �أنح ��اء المنطقة ،كما
يهدف ��ون لزي ��ادة ع ��دد الطياري ��ن الذي ��ن يمكنه ��م الم�شاركة في
البط ��والت المحلي ��ة والدولية .وق ��ال خالد اللوان ��د وهو مظلي
قدي ��م من ��ذ ع ��ام  ،1989والآن يدرب تقني ��ات الطي ��ران المظلي
للجي ��ل الجديد والقدي ��م �إن "الغاية من هذه ال ��دورات المجانية
تو�سعة رقعة هذه الريا�ض ��ة و�إكثار عدد الطيارين المظليين في
المو�ص ��ل" ،م�شيرا �إلى �أن "هذه الدورة ه ��ي الثالثة وا�ستطعنا

التحلي ��ق باعلى نقط ��ة ممكنة وهي  "450دون ذك ��ر ما �إذا كانت
مترا �أو قدما.
وي�صع ��د المتدرب ��ون ومدربوه ��م فوق جبل الألف ��اف في �سهول
نين ��وى ،على بع ��د  30كيلومترا �شم ��ال �شرق المو�ص ��ل للتهيئة
للقف ��ز .وو�ص ��ف م ��درب المظالت �أ�ش ��رف محمد �صال ��ح تجربة
القف ��ز بقوله�" :شعوري و�أن ��ا �أحلق في ال�سم ��اء ك�شعور الطير،
�ستكون بالج ��و والرياح تحيطك من جميع االتجاهات ،ال�صوت
ي ��كاد �أن يكون �صفرا �سوى �ص ��وت الرياح ،و�صوتها جدا جميل
ك�صوت الآلة المو�سيقية� ،شيء رائع".

�شباب املو�صل ي�ساندون التظاهرات ب�أغنية
مقتب�سة من ن�شيد �إيطايل

�ساك ��ت ،والو�ض ��ع خاب ��ط ،و�ضعيت ��ي �صارت
بالي ��ة ج ��ارة" .ويق ��ول مخ ��رج الأغني ��ة عب ��د
الرحم ��ن الربيع ��ي ( 25عام ًا) لوكال ��ة فران�س
بر� ��س "الأغني ��ة ر�سال ��ة فني ��ة للت�ضام ��ن م ��ن
المو�ص ��ل مع المتظاهري ��ن ،ونقول لهم قلوبنا
معكم" .وتبد�أ �صور الأغنية بم�شهد لميكانيكي
يائ�س يلعب دوره البكري� ،أحد �أع�ضاء الفرقة
الم�ؤلف ��ة من  14فنان ًا .ويقول البكري وهو �أب
لطفلي ��ن� ،إن ��ه �أ�س� ��س الفرقة في الع ��ام ،2016
م�ضيف ��ا "ا�شترينا مالب� ��س م�ستعملة و�صنعنا
�أقنعة من القما�ش والبال�ستيك وقمنا ب�صبغها،
و�صورنا ف ��ي منازلنا وفي �شوارع" .وي�ضيف
الفنان الذي كان يحل ��م بالتظاهر في ال�شوارع
مث ��ل �أبناء بل ��ده� ،أن "و�ضع� � ًا ا�ستثنائي ًا يمنع
�أه ��ل المو�ص ��ل م ��ن التظاهر ،ل ��ذا اخترنا هذه
الطريق ��ة للم�سان ��دة" .وتمث ��ل فر� ��ص العم ��ل
والخدم ��ات العامة ومحارب ��ة الف�ساد المطالب

الرئي�س ��ة لالحتجاج ��ات الت ��ي دخل ��ت �شهرها
الثان ��ي ،وتحول ��ت �إل ��ى مطال ��ب بـ"�إ�سق ��اط
النظام" ،وتواجه بقمع وعنف من ال�سلطات.
ول ��م يلتحق �س ��كان المحافظ ��ات ذات الغالبية
ال�سني ��ة ف ��ي �شمالي الع ��راق وغرب ��ه ،بموجة
االحتجاج ��ات ،رغ ��م �أن الظروف فيه ��ا لي�ست
ب�أح�سن من باق ��ي المحافظات .لكن �سكان تلك
المناطق يقول ��ون �إن تهمة "الإرهاب" �ستكون
جاه ��زة في حقه ��م ،خ�صو�ص� � ًا �أن محافظاتهم
كان ��ت خا�ضع ��ة ل�سيط ��رة تنظيم داع� ��ش الذي
دح ��ر م ��ن البالد ف ��ي نهاي ��ة الع ��ام  .2017كما
�أنهم يتخوف ��ون من اتهامات بال ��والء للرئي�س
العراقي المخلوع �صدام ح�سين وحزب البعث.
و�أ�شارت ال�سلطات العراقية في منا�سبات عدة
�إل ��ى �أن االحتجاج ��ات يخرقه ��ا "مند�س ��ون".
ولفت بع� ��ض الم�س�ؤولين �إل ��ى �أنها "م�ؤامرة"
ت�سع ��ى �إل ��ى زرع "الفو�ضى" .وي ��رى البكري

�أن ال�شا�ش ��ة ه ��ي بديل ال�شارع ،قائ�ل�ا "بالفن،
يمكننا دعم الحركة بطريقتنا الخا�صة .اخترنا
ه ��ذه الطريق ��ة للم�سان ��دة ،و�أعتقد �أنه ��ا تعبر
ع ��ن ر�أي كل العراقيين" .وتمكن ��ت الفرقة من
�إنت ��اج الفيديو خالل � 12ساعة فقط ،وبثه عبر
�شب ��كات التوا�صل االجتماع ��ي قبل �أن تحجبه
ال�سلط ��ات نهائي� � ًا وتقطع الإنترن ��ت في معظم
محافظ ��ات البالد" .وف ��ي الفيدي ��و المتداول،
يظه ��ر الممثل ��ون حاملي ��ن الفتات كت ��ب عليها
"نري ��د عراق ��ا موح ��دا" و"�أري ��د ح ��ق �أخ ��ي
ال�شهيد" و"�أريد حقي".
وتعتبر الطالبة جيهان ( 23عام ًا) �أن دورها في
م�شاه ��د الأغنية "هو �أق ��ل واجب وطني يمكن
تقديمه لإخوان ��ي المتظاهرين ال�سلميين" في
مدن الجنوب .وتج�سد هذه ال�شابة دور امر�أة
ترتدي عباءة �سوداء وحجاب ًا يغطي جزء ًا من
وجهها ،وتبدو ف ��ي الفيديو كليب يائ�سة وهي
تغني "الم�ستقبل �صار بالية جارة".
وبعد نجاح الفيدي ��و وانت�شاره ،قررت جيهان
والفري ��ق التوجه �إل ��ى بغداد ،القل ��ب الناب�ض
لالحتجاجات ،للم�شاركة في التظاهر.
وو�ص ��ل الفري ��ق �إل ��ى �ساح ��ة التحري ��ر و�أدوا
هن ��اك �أغنية "تك ت ��ك يا �أم �سليم ��ان" ال�شهيرة
للفنانة اللبنانية في ��روز ،مع بع�ض التغييرات
والتحوي ��رات لتنا�س ��ب الو�ض ��ع العراق ��ي،
ليعبروا عن تقديره ��م ل�سائقي عربات الـ"توك
ت ��وك" الثالثي ��ة العج�ل�ات الت ��ي بات ��ت رم ��زا
مهم ��ا لالحتجاج ��ات .ويوا�ص ��ل العراقي ��ون
احتجاجاتهم التي تعد الأكبر منذ عقود.
ويق ��ول الربيعي �إن العراقيين �أ�صبحوا اليوم
�أكث ��ر �شجاع ��ة" ،زادت ثق ��ة المواط ��ن بنف�س ��ه
وحب ��ه لوطنه وعدم ال�سكوت تج ��اه ما يحدث
( )...ماكو (ال) خوف بعد الآن".
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ك�شفوا عن � 42شهيداً و  1205جرحى و  573معتق ً
ال في ذي قار وحدها

نا�شطون ّ
يحذرون من تمادي الحكومة في ا�ستخدام العنف المفرط �ضد المتظاهرين
 ذي قار  /ح�سين العامل

في الوقت الذي ا�سفرت فيه
المواجهات بين القوات الأمنية
والمتظاهرين في محافظة
ذي قار عن �سقوط  7جرحى
خالل التظاهرات الليلية التي
�شهدها مركز مدينة النا�صرية
وق�ضاء الغراف �شمال النا�صرية
ليلة الثالثاء  /الأربعاء
ّ ،
حذر نا�شطو التظاهرات
في المحافظة من االنزالق
�إلى مرحلة ال�سحل ال�سيا�سي
نتيجة تمادي الحكومة في
ا�ستخدام العنف المفرط �ضد
المتظاهرين  ،وذلك خالل لقاء
عدد من نا�شطي المحافظة مع
رئي�س الجمهورية برهم �صالح
في ق�صر ال�سالم ببغداد.

وط ��رح النا�شطون الذي ��ن رافقتهم المدى
ف ��ي لقائه ��م رئي� ��س الجمهوري ��ة ( ي ��وم
الثالث ��اء  12ت�شري ��ن الثان ��ي ) 2019
جملة م ��ن الق�ضاي ��ا التي تخ� ��ص مطالب
المتظاهرين في المحافظة وعموم البالد
محذري ��ن من تم ��ادي الحكوم ��ة والقوات
الأمني ��ة ف ��ي ا�ستخ ��دام العن ��ف المف ��رط
ف ��ي قم ��ع المتظاهرين حيث �أ�ش ��اروا الى
ا�ست�شهاد  325متظاهر ًا و� 15ألف جريح
و�أكث ��ر م ��ن � 3آالف معتق ��ل ومختط ��ف
ومغي ��ب خ�ل�ال  40يوم ًا م ��ن التظاهرات
المطلبية في عموم العراق.

منوهي ��ن ال ��ى �أن ح�صة محافظ ��ة ذي قار
من قمع التظاه ��رات بلغت حتى الآن 42
�شهيد ًا و�أكثر من  1205جرحى وما يزيد
على  573معتق ًال.
وت�س ��اءل النا�شط ��ون ع ��ن دور رئي� ��س
الجمهوري ��ة ف ��ي حماي ��ة الد�ست ��ور وعن
الطريق ��ة الت ��ي تج ��ري فيها كفال ��ة حرية
التعبي ��ر وح ��ق التظاهر و�س ��ط الحمالت
ال�شر�سة من القمع الدموي.
وح� � ّذر النا�شطون من ان ��زالق البالد الى
مرحل ��ة ال�سحل ال�سيا�س ��ي نتيجة تمادي

الحكوم ��ة في ا�ستخ ��دام العن ��ف المفرط
�ض ��د المتظاهري ��ن .ال ��ى ذل ��ك توا�صل ��ت
التظاه ��رات ي ��وم االربع ��اء (  13ت�شرين
الثاني  ) 2019في �ساحة الحبوبي و�سط
النا�صرية وق�ضاء �سوق ال�شيوخ (  29كم
جن ��وب النا�صري ��ة ) بم�شاركة الآالف من
الأهالي والنقابات المهنية وال�سيما نقابة
المعلمين التي �أعلنت ا�ستئناف الإ�ضراب
والم�شارك ��ة بالتظاه ��رات بع ��د قررت في
وقت �سابق تعلي ��ق اال�ضراب وا�ستئناف
ال ��دوام ورف ��ع الطلب ��ة الم�شاركي ��ن
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فقدت من��ي الهويات الص��ادرة م��ن وزارة التخطيط
والتع��اون اإلمنائي  /الدائرة القانونية باس��م ش��ركة
العم��ود الهندس��ية للمق��اوالت العام��ة احمل��دودة
واملرقمات ( 10688االختصاص الكهربائي وامليكانيك
الدرجة اخلامسة  179 +االختصاص االنشائي الدرجة
األول��ى) يرجى ممن يعث��ر عليها تس��ليمها الى جهة
اإلصدار ...مع التقدير.

بالتظاه ��رات �شع ��ار ( ال درا�سة وال دوام
حت ��ى ي�سق ��ط النظام ) .ه ��ذا و�شهد مركز
مدين ��ة النا�صري ��ة وق�ضاء الغ ��راف ( 30
ك ��م �شم ��ال النا�صري ��ة ) ليل ��ة الثالث ��اء /
االربع ��اء مواجهات عنيف ��ة بين مجموعة
من المتظاهرين والقوات الأمنية �أ�سفرت
ع ��ن �سق ��وط  7جرح ��ى .وق ��ال النا�ش ��ط
الإعالم ��ي يا� ��س الخفاج ��ي للم ��دى �إن "
التظاه ��رات انطلق ��ت في ق�ض ��اء الغراف
ليلة الثالثاء  /االربعاء بالقرب من منطقة
الجامع و�س ��ط الق�ضاء وم ��ن ثم توجهت

مجموعة م ��ن المتظاهرين �ص ��وب منزل
قائممقام الق�ض ��اء وقامت بحرقه ومن ثم
توجهت الى منزل ع�ض ��و مجل�س النواب
عن منظمة بدر رزاق محيب�س ال�سعداوي
لحرق ��ه �إال �أن الحرا�س والق ��وات الأمنية
ت�ص ��دت لهم ومنعته ��م من الو�ص ��ول الى
المن ��زل " .م�شي ��ر ًا ال ��ى �أن "المواجه ��ات
الت ��ي ا�ستخ ��دم فيه ��ا الحرا� ��س والقوات
الأمني ��ة الر�صا� ��ص والقناب ��ل الم�سيل ��ة
للدم ��وع �أ�سف ��رت ع ��ن �سق ��وط ع ��دد م ��ن
الجرح ��ى بي ��ن المتظاهري ��ن" .وفي ذات

ال�سياق �أك ��د م�صدر طبي للمدى �إ�صابة 7
متظاهرين بجروح مختلفة في تظاهرات
مركز مدينة النا�صري ��ة وق�ضاء الغراف ،
و�أو�ض ��ح الم�ص ��در " �أن المواجهات بين
المتظاهرين والق ��وات االمنية في ق�ضاء
الغراف �أ�سف ��رت عن �إ�صابة  5متظاهرين
فيما �أ�صي ��ب �شخ�صان بتظاه ��رات مركز
مدين ��ة النا�صرية ف�ض ًال ع ��ن تعر�ض عدد
�آخ ��ر م ��ن المتظاهري ��ن لح ��االت اختناق
بالغاز الم�سيل للدموع".
و�شهد مركز مدينة النا�صرية ليل الثالثاء

 /االربع ��اء غل ��ق ج�س ��ر الزيت ��ون وحرق
�إط ��ارات ف ��ي بع� ��ض المناط ��ق الحيوي ��ة
ف�ض ًال عن انطالق مجموعة من الدراجات
الناري ��ة وال�ستوتات التي تحمل مجاميع
من المتظاهرين والإطارات في ال�شوارع
الرئي�س ��ة وق ��د ا�سف ��ر احت ��كاك الق ��وات
الأمني ��ة بتل ��ك المجامي ��ع ع ��ن �إ�صاب ��ة
�شخ�صين بجروح مختلفة.
وكان م�ص ��در طب ��ي في محافظ ��ة ذي قار
�أعل ��ن يوم االثني ��ن (  11ت�شري ��ن الثاني
 ) 2019ع ��ن ارتف ��اع ح�صيل ��ة �ضحاي ��ا
تظاه ��رات النا�صري ��ة خ�ل�ال ي ��وم االحد
وفج ��ر االثني ��ن ال ��ى � 4شه ��داء و�إ�صاب ��ة
� 423شخ�ص ًا من المتظاهرين والمدنيين
وعنا�ص ��ر ال�شرط ��ة  ،وفيما �أ�ش ��ار الى �أن
معظ ��م الإ�صاب ��ات نجم ��ت ع ��ن اطالقات
مطاطية وقنابل م�سيلة للدموع ف�ض ًال عن
الر�صا� ��ص الحي � ،أك ��د نا�شطون توا�صل
المواجه ��ات بين المتظاهري ��ن وال�شرطة
عند ج�سر الزيتون و�سط النا�صرية حتى
�ساع ��ات الفج ��ر الأولى من ي ��وم االثنين
ولم ته ��د�أ �إال بعد تدخل ق ��وة من الجي�ش
للف�صل بين الطرفين .وبلغ عدد �ضحايا
تظاه ��رات محافظ ��ة ذي ق ��ار خ�ل�ال �شهر
ت�شري ��ن الأول � 2019أكثر من � 36شهيد ًا
و  750جريح� � ًا و�أكثر م ��ن  250معتق ًال.
وكانت نقابة المحامين في ذي قار �أعلنت
يوم االثني ��ن (  28ت�شرين االول ) 2019
عن اعتقال  50متظاهر ًا في ذي قار جاري
العم ��ل على الإف ��راج عنهم م ��ن قبل فريق
تطوعي من المحامين.
وكان ��ت م�ص ��ادر �صحية ف ��ي محافظة ذي
قار ك�شفت يوم ال�سبت (  26ت�شرين الأول
 ) 2019ع ��ن ارتف ��اع ح�صيل ��ة تظاهرات
ي ��وم الجمع ��ة المن�ص ��رم ال ��ى � 12شهيد ًا
 156جريح� � ًا ،بينها  4جثث متفحمة عثر
عليه ��ا في �أح ��د المكاتب الحزبي ��ة ، ،فيما
اتهم نا�شط ��ون القوات الأمني ��ة بالتخلي
ع ��ن حماية المتظاهري ��ن وتركهم يالقون
م�صيرهم على �أي ��دي المجاميع الم�سلحة
الت ��ي �أطلق ��ت عليه ��م الر�صا� ��ص الح ��ي
وقتلتهم بدم بارد.

مدخل جامعة المو�صل يتزيّن بن�سختين طبق الأ�صل للثور
ُ
نجزت في �إ�سبانيا
المجنح �أ ِ
 ترجمة حامد �أحمد
من ��ذ الع ��ام  2004تعم ��ل م�ؤ�س�س ��ة  ،فاكتوم
�آرت  ،اال�سبانية للفنون على م�شروع �إر�سال
ن�سختي ��ن طب ��ق الأ�ص ��ل م ��ن الث ��ور المجنح
 ،الما�س ��و  ،الأ�صل ��ي الموجود ف ��ي المتحف
البريطان ��ي ال ��ى المو�ص ��ل ف ��ي الع ��راق .
وكان ��ت التماثي ��ل العمالق ��ة ق ��د ت ��م التنقيب
عنه ��ا واكت�شافها ف ��ي �أوا�سط الق ��رن التا�سع
ع�ش ��ر عند موق ��ع مدينة نم ��رود االثرية على
بع ��د عدة �أميال من مدين ��ة المو�صل الحديثة
ولك ��ن تم �شحنهما الى لن ��دن في العام 1852
وه ��ي معرو�ض ��ة الآن ف ��ي قاع ��ات المتح ��ف
البريطان ��ي  .رغ ��م �أخ ��ذ �ص ��ورة (�سكان ��ر )
الكتروني ��ة للثورين الأ�صليي ��ن في المتحف
البريطان ��ي خ�ل�ال العام  2004ف�إن ��ه لم ينته
العمل م ��ن �إعداد الن�سختين المطابقة للأ�صل
الال في خريف ع ��ام  2019ليتم نقلهما �أخير ًا
في رحلة من ور�ش  ،فاكتوم �آرت  ،في مدريد
ال ��ى الع ��راق حي ��ث ت ��م ن�صبهما عن ��د مدخل
جامعة المو�صل .
ويذك ��ر �أن الث ��ور المجن ��ح هو �أح ��د الرموز
الأثري ��ة المهم ��ة وي�سم ��ى �أي�ض ��ا � ،شي ��دو
الما�س ��و  ،كم ��ا ورد ف ��ي الكتاب ��ات الآ�شورية
و�أ�ص ��ل كلم ��ة الما�سو هو من الم ��و في اللغة

ال�سومري ��ة وتعن ��ي الحماي ��ة والحر� ��س في
عقيدة الآ�شوريين وج�سم ��ه عبارة عن ج�سد
هجي ��ن ج ��زء من ��ه ب�ش ��ري وج ��زء �آخ ��ر منه
كث ��ور �أو �أ�سد وج ��زء يمثل ج�س ��م طير .وقد
ورد الث ��ور المجن ��ح ف ��ي ملحم ��ة جلجام�ش
ال�سومرية وهما موجودان الآن في المتحف
البريطاني وكان الثوران المجنحان بالأ�صل
مثبتين ليحر�سا مدخل عر�ش الملك اال�شوري
�أ�شوربانيب ��ال الثاني للفترة ما بين  883الى
 859قب ��ل المي�ل�اد في �شم ��ال غ ��رب عا�صمة
مملكته في مدينة نمرود .
وكانت تنقيبات �أثرية قد جرت في اربعينيات
وخم�سينيات الق ��رن التا�سع ع�شر في منطقة
نمرود الأثرية وقرب مدينة نينوى التي تقع
كالهم ��ا على بعد عدة كيلومت ��رات من مدينة
المو�ص ��ل الحديث ��ة  ،وت ��م رف ��ع المكت�شفات
الرئي�س ��ة م ��ن المنطق ��ة  .كان ق ��ادة فري ��ق
التنقي ��ب الرئي�سي ��ن كل م ��ن � ،أو�ستن هنري
الي ��ارد  ،وه ��و عال ��م �آث ��ار بريطان ��ي �ش ��اب
وكذل ��ك  ،هرم ��ز ر�س ��ام  ،وه ��و �أول عالم �آثار
مخت�ص بالأث ��ار الآ�شورية في االمبراطورية
العثماني ��ة �آن ��ذاك في العراق  .بع ��د اكث�شاف
الثوري ��ن المجنحين قام المتحف البريطاني
بتوفي ��ر تموي�ل�ات لأعم ��ال التنقي ��ب وكذلك
نفق ��ات �شحن المكت�شفات م ��ن ميناء الب�صرة

ال ��ى لندن  .وفي ع ��ام � 1852أظهرت �صحيفة
لندن الم�ص ��ورة م�شاهد من و�صول الثورين
المجنحي ��ن  ،المو�س ��و  ،ال ��ى المتح ��ف
البريطاني  .ف ��ي عام � 2004سجلت م�ؤ�س�سة
 ،فاكت ��وم �آرت  ،تفا�صي ��ل التماثي ��ل الأ�صلية
للث ��ور المجن ��ح الموج ��ودة ف ��ي المتح ��ف
البريطاني با�ستخدام تقنية ت�صوير ال�سكنر
� ،أن ي ��و ب ��ي  NUB ،ثالثية االبعاد عالية
الدقة  .و�أجريت �أي�ض ًا عدة اختبارات لتقييم
الل ��ون والتفا�صيل الدقيق ��ة لتمثال الالما�سو
مم ��ا ي�سمح ذلك بخلق اللبن ��ة المنا�سبة لمادة
الرخام الت ��ي �سيتم من خالله ��ا �صنع الن�سخ
المطابقة للأ�صل .
تم ��ت بعد ذل ��ك معالج ��ة المعلوم ��ات التي تم
ت�سجيلها و�أع ��دت لتنفيذ م�شروع عالي الدقة
لم يت ��م تنفيذ مثي ��ل له من قبل  .وت ��م تق�سيم
المعلوم ��ات الى مراحل ل�صن ��ع كل جزء على
حدة ثم يتم تجميع الأج ��زاء �سوية بوا�سطة
ال�سيليكون لت�شكيل الج�س ��م الكلي المتكامل
للث ��ور المجنح  .وت�شتم ��ل المرحلة الأخيرة
على طل ��ي التمث ��ال بال�شم ��ع ليك ��ون مطابق
لل�ش ��كل الخارجي للن�سخة الأ�صلية حيت يتم
�إعادة الحياة للثور المجنح في ا�ستوديوهات
م�ؤ�س�س ��ة فاكت ��وم �آرت للفن ��ون ف ��ي مدري ��د
ب�إ�سباني ��ا  .ف ��ي �أوائ ��ل ع ��ام  2014تبرع ��ت

م�ؤ�س�سة فاكتوم والمتحف البريطاني بن�سخ
مماثل ��ة موج ��ودة ف ��ي المتح ��ف البريطاني
للعر�ض في مكتبة �آ�شوربانيبال  ،وهو مركز
طم ��وح جديد يقع بج ��وار ق�سم عل ��وم الآثار
ف ��ي جامعة المو�صل والذي يهدف الى توفير
مركز لدرا�سة تاري ��خ العراق ون�صبه الآثرية
� .سمي ��ت البناي ��ة با�س ��م �آ�شوربانيب ��ال وهو
حاك ��م �آ�ش ��وري مت�أخر  ،عا�صمت ��ه في منطقة
نم ��رود في نين ��وى حيث عثر فيه ��ا على �أكثر
م ��ن  30,000ل ��وح طين ��ي م�سم ��اري وقطع
�أثرية �أخرى م ��ن قبل الم�ستك�شفان الآثاريان
اليارد و ر�سام  ،ومن الم�ؤمل �أن ت�ضم البناية
متحف� � ًا ومركز بحوث وعدة قاع ��ات لندوات
وطني ��ة وعالمية .مع ذلك ومم ��ا يثير للأ�سف
والح ��زن فان مكتب ��ة �آ�شوربانيب ��ال ت�ضررت
كثي ��ر ًا خالل فت ��رة احتالل المو�ص ��ل من قبل
م�سلح ��ي تنظي ��م داع� ��ش  ،وه ��ي كارثة نجم
عنها تدمير الج ��زء الأكبر من المدينة وكذلك
موقع نمرود التاريخي نف�سه  ،وكذلك تهجير
�أكث ��ر من � 30ألف �شخ�ص من �أهالي المو�صل
م ��ا يزالون لح ��د الآن م�شردين ف ��ي مخيمات
نازحين  .من الم�ؤمل �أن يكون العمل في هذا
المرك ��ز الحي ��وي المتعلق بالت ��راث العراقي
خ�ل�ال ال�سن ��وات القادم ��ة ج ��زء ًا م ��ن عملية
�إعادة �إعمار المدينة .
ف ��ي ع ��ام  2017ت ��م �إعط ��اء الموافق ��ة ل�صنع
ن�سخ ��ة جدي ��دة لثوري ��ن مجنحي ��ن ليت ��م
عر�ضهم ��ا �أو ًال ف ��ي متح ��ف ف ��ان �أوديدن في
مدين ��ة ليدن في هولندا  ،وقد تم �صنع هاتين
الن�سختي ��ن طبق اال�صل عل ��ى �أ�سا�س �أن يتم
نقلهما بعد عر�ضها في المتحف الى المو�صل
كهدية ل�شعب العراق  ،وفي �أيلول عام 2019
�ساهم ��ت وزارة الدف ��اع اال�سباني ��ة وب�ش ��كل
�سخ ��ي في مهم ��ة نق ��ل التمثالي ��ن ال�ضخمين
بطائرات نق ��ل ع�سكرية الى بغ ��داد  .وتم في
ت�شري ��ن الأول �إ�س ��دال ال�ستار ع ��ن التمثالين
ف ��ي جامعة المو�ص ��ل حيث ت ��م ن�صبهما عند
مدخل مكتبة الجامعة  .ما كان لهذا الم�شروع
ان يت ��م ل ��وال التع ��اون والم�ساع ��دة المالي ��ة
واال�سناد العملي من قبل المتحف البريطاني
في لن ��دن  ،وكذلك جامع ��ة المو�صل ومتحف
ف ��ان اودي ��دن ووزارة الدف ��اع اال�سباني ��ة
والحكومة العراقية  .وي�أمل جميع االطراف
ب ��ان يكون ن�ص ��ب الن�سختي ��ن الطبق اال�صل
للثورين المجنحين كرمز للت�ضامن و م�ؤ�شر
�أمل لل ��دور الذي يمكن ان تلعب ��ه التكنلوجيا
واالرث الح�ضاري في اعادة اعمار العراق .
 عن م�ؤ�س�سة فاكتوم �آرت

العدد ( )4544ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -االثنني ( )11ت�شرين الثاين 2019

http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

رياضة

الآ�سيوي يختار الحكم ال�سنغافوري محمد تقي لموقعة عمان

كلمة صدق

اتح��اد الكرة ي�ؤكد جاهزي��ة مهند ومحمد للق��اء البحرين الم�صيري
 بغداد  /حيدر مدلول
�أك ��د احتاد ك ��رة القدم جاهزي ��ة الالعبني
مهند عل ��ي كاظم وحمم ��د حميد خلو�ض
اللق ��اء امل�صريي ال ��ذي �سيجمع منتخبنا
الوطني لكرة القدم مع �شقيقه البحريني
يف ال�ساع ��ة اخلام�سة م�س ��اء غد الثالثاء
بتوقيت بغداد على ملع ��ب ع ّمان الدويل
يف العا�صم ��ة الأردني ��ة ع ّم ��ان �ضم ��ن
مناف�س ��ات اجلول ��ة الأوىل م ��ن مرحل ��ة
الإي ��اب لل ��دور الث ��اين بالت�صفي ��ات
الآ�سيوية امل�شرتكة لنهائيات ك�أ�س العامل
لك ��رة الق ��دم  2022بقط ��ر وبطولة ك�أ�س
�آ�سيا لكرة القدم  2023بال�صني.
وق ��ال املدي ��ر الإداري للمنتخب الوطني
لكرة الق ��دم با�سل كوركي� ��س يف ات�صال
هاتفي م ��ع املدى من العا�صم ��ة الأردنية
ع ّمان� :إن كال من املهاجم مهند علي كاظم
�سجل الهدف الأول وحار�س املرمى
الذي ّ
حمم ��د حمي ��د تع ّر�ض ��ا اىل اال�صاب ��ة يف
املب ��اراة االخ�ي�رة مع املنتخ ��ب الإيراين
دفع ��ا ال�سلوفيني �سرتي�شك ��و كاتانيت�ش
اىل ا�ستبدالهم ��ا باملهاج ��م ع�ل�اء عبا� ��س
�صاحب هدف الفوز التاريخي واحلار�س
جالل ح�س ��ن  ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن �أ�صابتهما
كان ��ت ب�سيطة بع ��د الفحو�ص ��ات الطبية
التي خ�ضعا �إليها يف �إحدى امل�ست�شفيات
يف العا�صمة الأردنية ع ّمان.
و�أ�ض ��اف �أن الالعب�ي�ن مهن ��د عل ��ي كاظم
وحمم ��د حمي ��د ع ��اودا تواجدهم ��ا اىل
جان ��ب زمالئه ��م يف �صف ��وف املنتخ ��ب
الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم خ�ل�ال الوح ��دات
التدريبي ��ة من ��ذ ي ��وم �أم� ��س الأح ��د التي
ج ��رت عل ��ى ملع ��ب جوان ��ا يف �إط ��ار
التح�ضريات النهائية للديربي اخلليجي
اجلدي ��د املثري الذي �سيج ��ري بني �أ�سود
الرافدي ��ن مع الأحم ��ر البحرين ��ي م�ساء
غ ��د الثالثاء عل ��ى ملع ��ب ع ّم ��ان الدويل
يف افتتاح جولة الذه ��اب من الت�صفيات
الآ�سيوي ��ة امل�شرتكة حل�س ��اب املجموعة
الثالثة التي يرت ّبع العراق على �صدارتها
بر�صيد  10نقاط �أم ًال يف انتزاع العالمة
الكاملة فيه.
وتابع كوركي� ��س� :إن املدافع علي عدنان
املح�ت�رف يف �صف ��وف فري ��ق فانكوف ��ر
الكندي الذي يلعب يف الدوري الأمريكي

ا�سماعي ��ل ب ��د ًال م ��ن عل ��ي عدن ��ان �ضم ��ن
القائم ��ة اال�سا�سي ��ة املكونة م ��ن  11العب ًا
التي �ستخو�ض املباراة منذ البداية.
وك�شف املدي ��ر الإداري للمنتخب الوطني
لك ��رة القدم �أن عدم تلقي احتاد كرة القدم
موافق ��ة نهائية من االحت ��اد الدويل لكرة
القدم ب�ش�أن الكت ��اب الر�سمي الذي �أر�سل
الي ��ه بتوقي ��ع �أمني ال�سر ط ��ارق �أحمد
علي كان �سبب ًا رئي�س ًا يف عدم ارتداء
العب ��ي منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة
الق ��دم �شارات �س ��وداء مع قراءة
�س ��ورة الفاحت ��ة عل ��ى �أرواح
ال�شه ��داء م ��ن املتظاهري ��ن
والق ��وات الأمني ��ة الذي ��ن
�سقط ��وا يف االحتجاج ��ات
ال�شعبي ��ة ال�سلمي ��ة
منذ ي ��وم اخلام�س
والع�شري ��ن م ��ن
�شه ��ر ت�شرين الأول
املا�ض ��ي قبي ��ل
انط�ل�اق مب ��اراة
�إيران التي �ضيّفها
ملع ��ب ع ّمان الدويل
بتواج ��د �أك�ث�ر م ��ن 13

لك ��رة القدم �سيكون الغائب الأول بداعي
الإيق ��اف ب�سب ��ب ح�صوله عل ��ى �إنذارين
�صفراوين يف مباراتي البحرين و�إيران
�ضم ��ن اجلولت�ي�ن الأوىل واخلام�سة من
جول ��ة الذه ��اب يف ال ��دور
الث ��اين  ،وم ��ن امل�ؤم ��ل
�أن يلج� ��أ امل ��درب
ا ل�سلو فين ��ي
ي�شك ��و
�سرت
كاتانيت� ��ش اىل
الزج مبدافع
ي ��ق
فر
ا ل�شر ط ��ة
�ضر غ ��ا م

�ألف متفرج حاملني الأعالم العراقية.
و�أو�ضح �أنه �سيعقد اليوم االثنني امل�ؤمتر
الفني اخلا�ص باملب ��اراة الذي �سيح�ضره
املالك الإداري ملنتخبنا الوطني برئا�ستي
وامل�ل�اك الإداري للمنتخ ��ب البحرين ��ي
لك ��رة الق ��دم بتواج ��د الطاق ��م التحكيمي
ال�سنغافوري الذي مت تعيينه من قبل جلنة
احلكام يف االحت ��اد الآ�سيوي لكرة القدم
برئا�سة احلكم حممد تقي اجلعفري حيث
�سيت ��م في ��ه الك�شف ع ��ن القائم ��ة النهائية
املكوّ ن ��ة م ��ن  23العب� � ًا ل ��كال املنتخب�ي�ن
و�أل ��وان القم�ص ��ان الرئي�سي ��ة لالعب�ي�ن
وحرا� ��س املرمى اىل جان ��ب االطالع على
يتوج ��ب عل ��ى
التعليم ��ات الأمني ��ة الت ��ي ّ
امل�شجعني العراقيني والبحرينيني اتباعها
م ��ن خالل حملهم �أع�ل�ام بلديهما فقط قبل
دخوله ��م اىل الأماك ��ن اخلا�ص ��ة به ��م يف
مدرج ��ات ملعب ع ّم ��ان ال ��دويل الذي من
املق� � ّرر �أن يفتتح ابوابه قبل ثالث �ساعات
م ��ن موع ��د انط�ل�اق املب ��اراة ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
ت�أمني تواجد �أك�ث�ر من  300عن�صر �أمني
من ق ��وات الدرك الأردني ��ة كما هو احلال
يف املب ��اراة املا�ضي ��ة م ��ن �أج ��ل و�صولها
اىل ب� � ّر الأم ��ان  ،فيم ��ا �سيعقب ��ه �إج ��راء
امل�ؤمت ��ر ال�صحفي للمدرب�ي�ن ال�سلوفيني
�سرتي�شك ��و كاتانيت�ش والربتغايل هيليو
�س ��وزا والع ��ب واح ��د م ��ن كال املنتخبني
ال�شقيقني بتواجد خمتلف و�سائل الإعالم
املق ��روءة وامل�سموع ��ة واملرئي ��ة يت ��م فيه
التح� �دّث ع ��ن خططهم ��ا والإجاب ��ة عل ��ى
الت�س ��ا�ؤالت واال�ستف�س ��ارات التي �سيتم
طرحها عليهم.
وكان ال�سلوفين ��ي �سريت�شكو كاتانيت�ش
�أخت ��ار القائم ��ة النهائي ��ة املكونة من 23
العب ًا ملباراة البحرين تتكون من الالعبني
(حممد حميد وفهد طال ��ب وجالل ح�سن
ملركز حرا�سة املرمى و�ضرغام �أ�سماعيل
وريب�ي�ن �سوالقا وميث ��م جباروعلي فائز
و�أحمد �إبراهيم و�سعد ناطق وعالء علي
مه ��اوي وم�صطفى حممد جعف ��ر للدفاع
وب�ش ��ار ر�س ��ن و�إبراهيم باي� ��ش و�أجمد
عط ��وان وهم ��ام ط ��ارق وحمم ��د ر�ض ��ا
وح�س ��ن حمود وحمم ��د قا�س ��م و�شريف
عبد الكاظم وحمم ��د قا�سم و�صفاء هادي
للو�س ��ط وعالء عبد الزه ��رة ومهند علي
كاظم وعالء عبد الزهرة للهجوم ).

���س��ل��ة ال�����ش��ب��اب تتح�ضر ف��ي زاخ����و ل��غ��رب �آ���س��ي��ا
 بغداد  /املدى
يوا�ص ��ل منتخ ��ب ال�شباب لك ��رة ال�سلة
مع�سك ��ره التدريب ��ي الداخل ��ي ال ��ذي
�أنطل ��ق من ��ذ ي ��وم الثالث ��اء املا�ض ��ي يف
ق�ضاء زاخ ��و مبحافظة ده ��وك يف اقليم
كرد�ست ��ان يف �إط ��ار حت�ضرياته النهائية
للم�شارك ��ة يف بطول ��ة غ ��رب �آ�سي ��ا لكرة
ال�سل ��ة التي �ستق ��ام بالعا�صمة االيرانية
طهران خ�ل�ال الفرتة من الثال ��ث ولغاية

الثام ��ن م ��ن �شه ��ر كان ��ون الأول املقب ��ل
اىل جان ��ب منتخبات فل�سط�ي�ن و�سوريا
ولبنان والأردن و�إيران .
وقال املن�سق الإعالمي الحتاد كرة ال�سلة
�إح�س ��ان املر�سوم ��ي يف ت�صري ��ح للمدى
� :إن ه ��ذا املع�سكر ال ��ذي �سي�ستمر لغاية
ي ��وم اجلمع ��ة املقب ��ل امل�ص ��ادف الث ��اين
والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الث ��اين
اجل ��اري حت ��ت قي ��ادة امل ��درب حمم ��د
النج ��ار يهدف اىل رف ��ع درجة اجلاهزية

الكامل ��ة جلمي ��ع الالعب�ي�ن وتطبي ��ق
مفردات الربنامج الفني الذي مت االتفاق
ب�ش�أن ��ه مع احتاد كرة ال�سل ��ة م�شري ًا اىل
�أن منتخ ��ب ال�شباب لك ��رة ال�سلة �سيعود
اىل العا�صم ��ة بغداد للدخول يف مع�سكر
تدريب ��ي ث ��اين يتخلل ��ه خو� ��ض ث�ل�اث
مباريات جتريبية م ��ع �أندية املقدمة يف
دوري ال�سلة املمتاز .
و�أو�ض ��ح �أن املرحل ��ة الثاني ��ة من بطولة
غرب �آ�سيا لل�شباب لكرة القدم �ست�ضيفها

عالء عبا�س في قائمة �أبرز النجوم بالجولة الخام�سة
 بغداد  /املدى
�أختار االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم
مهاجم املنتخب الوطني لكرة القدم
ع�ل�اء عبا�س يف قائم ��ة �أبرز جنوم
منطق ��ة غ ��رب �آ�سي ��ا يف اجلول ��ة
اخلام�س ��ة والأخرية من الت�صفيات
الآ�سيوي ��ة امل�شرتكة لل ��دور الثاين
امل�ؤه ��ل اىل الدور الثال ��ث احلا�سم
ملوندي ��ال قط ��ر  2022و الن�سخة

الثامن ��ة ع�ش ��رة م ��ن بطول ��ة ك�أ�س
الأمم الآ�سيوية لكرة القدم 2023
بال�ص�ي�ن عل ��ى �أث ��ر قيادت ��ه العراق
اىل ف ��وز تاريخي على �إيران بهدف
الث ��اين ال ��ذي �سجل ��ه يف الدقيق ��ة
الثانية من الوق ��ت بدل ال�ضائع يف
املب ��اراة الت ��ي �أقيم ��ت عل ��ى ملعب
عمان ال ��دويل بالعا�صم ��ة االردنية
عمان .
وذكر االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم

لكرة القدم على موقعه الر�سمي � :إن
قائمة �أبرز جنوم منطقة غرب �آ�سيا
يف اجلول ��ة اخلام�س ��ة والأخ�ي�رة
م ��ن مرحل ��ة الذه ��اب بالت�صفي ��ات
امل�شرتك ��ة �ضم ��ت اىل جان ��ب عالء
عبا� ��س كال م ��ن الكويت ��ي يو�س ��ف
نا�ص ��ر وال�سوري حمم ��ود املوا�س
وال�سعودي �سلمان الفرج واليماين
عمر الداحي واللبناين مهدي خليل
والعماين حم�سن جوهر .
وتاب ��ع �أن املهاج ��م ع�ل�اء عبا� ��س
الذي زج به ال�سلوفيني �سريت�شكو
كاتانيت�ش ب ��د ًال من زميل ��ه املهاجم
مهند علي كاظم يف الدقيقة  77من
املباراة الت ��ي �أ�ستمر فيه ��ا التعادل
حتى الدقيق ��ة الثانية من وقت بدل
ال�ضائ ��ع عندما خط ��ف هدف الفوز
الثمني جد ًا للعراق عرب كرة ر�أ�سية
جميل ��ه �أ�ستلمه ��ا م ��ن ركل ��ة ركنية
م ��ن �صان ��ع الألعاب �أجم ��د عطوان
حي ��ث �سددها لت�صط ��دم باحلار�س
االيراين علي ر�ضا والقائم وتدخل
ال�شب ��اك و�س ��ط فرح ��ة عارمة عمت
بني اجلماه�ي�ر الريا�ضية العراقية
على مدرجات ملع ��ب عمان الدويل
بالعا�صمة الأردنية عمان .
و�أ�ض ��اف �إن الالع ��ب ع�ل�اء عبا�س
ي�ستح ��ق دخول قائم ��ة �أبرز جنوم
مرحلة الذهاب رغم م�شاركته كبديل
وذلك لكونه قد �سجل هدف ًا مهم ًا يف
وق ��ت �صعب يف مواجهة كال�سيكية
جدي ��دة ب�ي�ن الع ��راق و�إي ��ران على
امتداد تاريخ كرة القدم الآ�سيوية.

العا�صم ��ة ال�سوري ��ة دم�ش ��ق يف �شه ��ر
�شب ��اط م ��ن الع ��ام املقب ��ل الت ��ي �ستكون
ث ��اين بطول ��ة �أقليمي ��ة ينظمه ��ا االحتاد
ال�س ��وري لك ��رة ال�سل ��ة منذ ع ��ام 2011
بطولة غرب �آ�سيا للنا�شئات لكرة ال�سلة
ملوالي ��د  2005التي �ستجري هناك خالل
امل ��دة من الرابع ولغاي ��ة الثامن من �شهر
كانون الأول املقب ��ل ح�سب ما مت اتخاذه
من ق ��رارات للمكت ��ب التنفي ��ذي اجلديد
الحت ��اد غ ��رب �آ�سي ��ا ال ��ذي يرت�أ�س ��ه د.

ح�س�ي�ن العمي ��دي من خ�ل�ال االنتخابات
الت ��ي ج ��رت م�ؤخ ��ر ًا يف دم�ش ��ق ي ��وم
الثام ��ن من �شه ��ر ت�شري ��ن الأول املا�ضي
حيث يقيم منتخبن ��ا للنا�شئات مع�سكره
التدريب ��ي يف حمافظ ��ة ال�سليماني ��ة يف
�إقليم كرد�ستان .
و�أ�ش ��ار املر�سوم ��ي اىل �أن احت ��اد غ ��رب
�آ�سيا لكرة ال�سل ��ة قرر �إقامة بطولة غرب
�آ�سيا للنا�شئني ملواليد  2005يف العراق
خالل �شهر �آب من عام . 2020

 حممد حمدي

اجلمهور ..ال�سالح الأم�ضى
عل ��ى ح�ي�ن ُغ� � ّرة  ،ويف �أج ��واء ال ميك ��ن تخيلها ت�س ��تحيل َعمّان
ال�ش ّم ��اء اىل بغ ��داد وب�ص ��رة وبابل وكرك ��وك ّ ،
فكل �ش ��يء بتلك
الأم�سي ��ة يوح ��ي �إليك �إ ّن ��ك يف هذه املُ ��دن متام ًا �أ�ص ��وات ( هذا
العراقي )  ( ،كلنا العراق ) يف امللعب وال�شارع واملحال ومواكب
ال�سي ��ارات املزينة بالعلم العراق ��ي  ،منظر �آثار حما�سة وتعاطف
اجلمي ��ع بال ا�ستثن ��اء  ،ن�ص ٌر نحن �أحوج الي ��ه يف هذه الظروف
لطي �صفحة طويلة مظلمة يعود ت�أريخها اىل عام
ومالمح �أكيدة ِّ
 1986مل تتحق ��ق حت ��ى بتنا ن ّدع ��ي ب�أنها ُحلم عراق ��ي  ،وها هو
ا ُ
حلل ��م يتح ّقق اىل املنت�صف و�إن ك ّنا ن ��راه حقيقة با�سقة كنخيل
العراق.
جن ��وم الع ��راق �أبلوا ب�ل�ا ًء هائ�ل� ًا �أم ��ام املُ�ص ّن ��ف الأول �آ�سيوي ًا
منتخب �إيران  ،وت�سيّدوا امللعب متام ًا وانت�صروا بلعب رجويل
ّ
قل نظريه  ،ووفق ًا لع�شرات النجوم ال�سابقني واملح ّللني العراقيني
والأجانب على ح ٍّد �سواء � ،إن هذا الأداء الكبري والروح القتالية
لالعبني �ستكون مفتاح الت�أهل ملونديال قطر  2022باقتدار  ،فما
يتب ّق ��ى لنا اليوم هي مباراة الف�ص ��ل الكبرية يف �إنطالق املرحلة
الثاني ��ة من ت�صفيات املجموعة الآ�سيوي ��ة الثالثة املزدوجة �أمام
منتخ ��ب البحري ��ن ال�شقيق  ،و�أج ��د نف�سي متطابق ًا م ��ع الإجابة
االحرتافي ��ة للمدرب كاتانيت�ش الذي مل يع ّل ��ق كثري ًا على مباراة
�إي ��ران  ،و�آثر �أن يك ��ون حديث ُه وتركيزه من�ص ّب� � ًا باجتاه مباراة
البحرين يف ع ّم ��ان �أي�ض ًا بعد غد الثالثاء  ،فهذه املباراة تنطوي
على ر�سم �شبه نهائي ل�شكل املرت�شح �أو ًال عن املجموعة .
طامل ��ا كان ��ت الظ ��روف مواتية متام� � ًا والروح املعنوي ��ة يف �أوج
عطا ِئه ��ا كنتيج ��ة منطقي ��ة للف ��وز ال�ساب ��ق ي�ض ��اف له ��ا ال�سالح
الأم�ض ��ى وهو دع ��م اجلمهور الهائ ��ل يف عمّان وبغ ��داد  -الدعم
ال ��ذي كان ل ��ه مفعول ال�سح ��ر طيل ��ة  90دقيقة من زم ��ن املباراة
ال�سابق ��ة – فال ب َّد �أن يك ��ون بذات الوترية كما ن�شاهد ونرى هنا
يف ع ّم ��ان جموع اجلماه�ي�ر العراقي ��ة الأ�صيلة الت ��ي قدِ َمت من
كل م ��كان لت�شجي ��ع املنتخب بق ��وة بعد �أن ا�ستف ّزه ��م قرار الفيفا
واالحت ��اد الآ�سيوي بنقل مباريات العراق �أمام �إيران والبحرين
م ��ن الب�ص ��رة  ،وبالت ��ايل اختي ��ار الأردن �أر�ض� � ًا بديل ��ة ملنتخبنا
الوطني يف الت�صفيات .
بالت�أكي ��د �إن جميع اجلهود قد تالحم ��ت باجتاه الفوز وحتقيقه،
ولك ��ن ت�أ�شري احلاالت الإيجابية من الأم ��ور التي يجب الإ�شارة
اليه ��ا لتعزيزه ��ا ،ومنه ��ا مب ��ادرة وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة
با�ستقدام وف ��د من الالعبني الروّ اد وجن ��وم املنتخبات الوطنية
ال�سابق�ي�ن ،ف�ض�ل� ًا ع ��ن الإع�ل�ام الريا�ض ��ي وه ��ي خط ��وة د�أبت
ال ��وزارة على تفعيله ��ا ب�إ�ش ��راف الوزير �أحمد ريا� ��ض العبيدي
وتوا�صله الدائم مع اجلميع.
كلمة حق تقال� ،إن مواجهة اجليل ال�سابق من النجوم مع اجليل
احل ��ايل كان ل ��ه �أثر نف�سي هائ ��ل �أزال الكثري م ��ن �ضغط املباراة
ع ��ن نفو�س العبينا  ،ومنحهم �شحن ��ة �إ�ضافية من الطاقة والعمل
املمنه ��ج باجتاه الف ��وز ال�صريح ،وقد جرى الإع ��داد بذات الهمّة
والهدف لوفد جديد �أي�ض ًا بديل �سيلتقي الالعبني وي�ؤدي ما عليه
قبيل مباراة البحرين املقبلة.
نوجهها ملالك بعثة االحتاد العراقي ملنتخبنا
كلمة �أخرية ال ب َّد �أن ّ
الوطن ��ي يف ع ّم ��ان ب�ض ��رورة ّ
توخ ��ي احل ��ذر وع ��دم االن�سياق
بغ ��زارة باجت ��اه الإع�ل�ام اخلليج ��ي ب�إف ��راط ،فق ��د ي�ؤث ��ر �سلب ًا
ب�ص ��ورة وب�أخرى على جن ��وم منتخبنا الوطني ال ��ذي يجب �أن
ي�سجل الهدف
يبتعد متام ًا ع ��ن املغريات والوعود مبكاف� ��آت َمن ّ
وغريها ،و�أعتقد �أن لديكم من اخلربة والدراية ما يفي بالغر�ض
املطلوب!
طالما كانت الظروف مواتية تمام ًا
عطائها
والروح المعنوية في �أوج
ِ
كنتيجة منطقية للفوز ال�سابق ي�ضاف
لها ال�سالح الأم�ضى وهو دعم الجمهور
عمان وبغداد
الهائل في ّ

مهمة قارية ل�صفارة علي وقا�سم في تايالند
 بغداد  /املدى
�س ّم ��ت جلنة احلكام يف االحت ��اد الآ�سيوي
لكرة الق ��دم احلكمني الدولي�ي�ن علي �صباح
ومهند قا�سم للم�شارك ��ة يف �إدارة مناف�سات
بطولة ك�أ�س �آ�سيا لكرة القدم حتت  23عام ًا
الت ��ي �ستق ��ام يف تايالن ��د خ�ل�ال الفرتة من
الثامن ولغاية ال�ساد�س والع�شرين من �شهر

كان ��ون الثاين املقب ��ل امل�ؤهل ��ة اىل م�سابقة
كرة القدم بدورة االلعاب االوملبية ال�صيفية
الت ��ي ت�ضيفه ��ا العا�صمة الياباني ��ة طوكيو
مطلع �شهر متوز . 2020
وقال االم�ي�ن املايل للجنة احل ��كام املركزية
يف احتاد كرة القدم ل�ؤي �صالح يف ت�صريح
خ�ص به (املدى ) � :إن احتاد كرة القدم ت�سلم
�أ�شع ��ار ًا ر�سمي� � ًا من نظ�ي�ره الآ�سيوي يفيد

فيه باختي ��ار احلكمني الدوليني علي �صباح
ومهن ��د قا�س ��م �ضم ��ن الطواق ��م التحكيمية
الآ�سيوي ��ة بقائمة النخبة التي �سيتم �أناطت
اليه ��ا حتكيم مباري ��ات ال ��دور االول ودور
ربع النهائي ودور ن�صف النهائي واملباراة
النهائي ��ة ومب ��اراة حتديد املركزي ��ن الثالث
والرابع م ��ن بطولة ك�أ�س �آ�سي ��ا لكرة القدم
للمنتخبات االوملبية الت ��ي �سيلعب فيها 16

فريق ًا من منطقتي غرب و�شرق القارة .
و�أ�ض ��اف �إن جلن ��ة احل ��كام يف احت ��اد كرة
الق ��دم ر�شحت احلك ��م الدويل عل ��ي �صباح
كحك ��م و�س ��ط وحي ��در عبد احل�س ��ن وميثم
خم ��اط كحكم�ي�ن م�ساعدي ��ن ومهن ��د قا�س ��م
كحك ��م راب ��ع بن ��ا ًء عل ��ى طل ��ب م ��ن جلن ��ة
احل ��كام يف االحت ��اد اخلليجي لك ��رة القدم
م ��ن احت ��ادات الع ��راق واالم ��ارات واليمن
وال�سعودية وعم ��ان وال�سعودية والكويت
واليم ��ن لإدارة مناف�سات الن�سخ ��ة الرابعة
والع�شرين من بطولة ك�أ�س اخلليج العربي
لك ��رة الق ��دم الت ��ي �ستج ��ري يف العا�صم ��ة
القطري ��ة الدوح ��ة خالل املدة م ��ن ال�ساد�س
والع�شرين من �شهر ت�شرين الثاين اجلاري
ولغاية ال�ساد�س من �شهر كانون االول املقبل
حي ��ث من املقرر �أن يغادروا من مطار بغداد
الدويل اىل مطار الدوحة الدويل قبل �أربعة
�أي ��ام من انط�ل�اق البطول ��ة للخ�ض ��وع اىل
�سل�سل ��ة من االختب ��ارات النظرية والعملية
من قب ��ل جلنة احلكام الت ��ي يرت�أ�سها طارق
�أحمد علي .
وتاب ��ع ان جلن ��ة احل ��كام يف االحت ��اد
اال�سي ��وي لكرة القدم �سم ��ت احلكم الدويل
يو�س ��ف �سعي ��د لإدارة مباري ��ات م�سابق ��ة
كرة الق ��دم بدورة االلع ��اب االوملبية ملنطقة
جنوب القارة الت ��ي �ستنطلق يوم اخلام�س
والع�شرين من �شهر ت�شرين الثاين اجلاري
يف فيتن ��ام حيث �سيك ��ون �أول واجب قاري
بع ��د اختياره �ضمن قائمة النخبة يف القارة
ال�صف ��راء على �إثر جناح ��ه يف االختبارات
الت ��ي خ�ضع له ��ا من قبل العدي ��د من مقيمي
احلكام الآ�سيويني .

آراء وأفكار

الد�ستور والم�س�ؤولية الت�ضامنية
للحكومة عن �أعمالها

 القا�ضي �سامل رو�ضان املو�سوي

حدّ د د�ستور العراق النافذ م�س�ؤولية رئي�س الوزراء والوزراء ب�أنها م�س�ؤولية
ت�ضامنية و�شخ�صية وعلى وفق ن�ص المادة ( )83من الد�ستور التي جاء فيها
الآتي (تكون م�س�ؤولية رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء �أمام مجل�س النواب،
ً
ت�ضامنية و�شخ�صية) ومعنى �أن تكون الم�س�ؤولية ت�ضامنية وهو ال�شق الأول من
الم�س�ؤولية التي حددتها المادة الد�ستورية �أعاله ،ب�أن جميع الكابينة الوزارية
م�س�ؤولة عن �أداء الحكومة ب�أي مجال من مجاالت عملها وال تقت�صر على الوزير
الم�س�ؤول المبا�شر ،فقط �أو رئي�س الوزراء ويعتبر الت�ضامن الحكومي في تحمل
التبعات �سمة من �سمات النظام النيابي لأنها م�س�ؤولة �أمام البرلمان ،و�أ�سا�س
هذا المبد�أ هو العرف الد�ستوري والنيابي البريطاني وي�شير �أحد الكتاب �إلى �أن
�أ�سا�س الم�س�ؤولية ال�سيا�سية الت�ضامنية يعود �إلى المثل االنكليزي ال�شائع القائل
بان (الملك ال يعمل منفرداً) وذلك بعد قيام الملك ك جون �ستير الملقب بجون
الكالند ب�إعالن الميثاق الأعظم المعرف بماغنا كارتا ()MAGNA CARTA
للنبالء الإنجليز الثائرين عليه عام 1215م،

ويع ��رف املخت�ص ��ون يف الفقه الد�ست ��وري امل�س�ؤولية
الت�ضامني ��ة ب�أنه ��ا (امل�س�ؤولي ��ة الت ��ي تك ��ون �شامل ��ة
للوزارة ب�أ�سرها وهي تنه�ض عندما تتعلق امل�س�ؤولية
بال�سيا�س ��ة العام ��ة لل ��وزارة �أو �إذا كان العمل للوزارة
�أو �إذا كان العمل امل�سبب للم�س�ؤولية �صادر عن رئي�س
جمل� ��س ال ��وزراء) لأن رئي� ��س ال ��وزراء م�س� ��ؤول عن
تنفي ��ذ ال�سيا�س ��ة العام ��ة للدولة على وف ��ق حكم املادة
( )78م ��ن الد�ستور وجمل�س ال ��وزراء ب�أكمله م�س�ؤول
عن تخطي ��ط وتنفيذ ال�سيا�سة العام ��ة على وفق املادة
(�/80أوال) م ��ن الد�ستور  ،ومن ه ��ذه املقدمة نرى ب�أن
رئي� ��س ال ��وزراء �أو �أي وزير يف الكابين ��ة احلكومية
ال ميك ��ن �أن يتحلل م ��ن م�س�ؤوليته ع ��ن �أداء احلكومة
ب�أكملها ولي�س ل ��ه �أن يتعلل بعدم معرفته مبا جرى �أو
�إنه غري خمت�ص يف هذا اجلانب ،والأزمة التي متر بها
البالد يف الوقت احلا�ضر �أفرزت لنا م�ؤ�شرات عن عدم
وج ��ود وعي د�ستوري جتاه حتم ��ل تبعات امل�س�ؤولية
الت�ضامني ��ة ،لرمبا الأمر ناجم عن عد حت�سب القائمني
عل ��ى مقالي ��د الأمور ملث ��ل ه ��ذه الأزمة حي ��ث �أفقدتهم
الرتكي ��ز و�أ�صبح ��وا ين ��اورون ع�ب�ر الإع�ل�ام ب�إبع ��اد
امل�س�ؤولي ��ة عنه ��م مث ��ال ذلك اخت�ل�ال الو�ض ��ع الأمني
وهو من �صلب اخت�صا�ص الوزراء الأمنيني مثل وزير
الداخلي ��ة وم�س�ؤوليته يف حفظ الأم ��ن العام يف البلد
ومن ��ع وق ��وع اجلرمي ��ة وحماي ��ة احل ��دود ومنافذها،
وكذل ��ك م�س�ؤولي ��ة وزي ��ر الدفاع عن حماي ��ة البالد من
�أي ع ��دوان لأن القوات امل�سلحة ملزمة بحكم الد�ستور
بحماية البالد وتدافع عنها وال تكون �أداة لقمع ال�شعب
العراق ��ي وال تتدخل يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية ولي�س لها
دور يف ت ��داول ال�سلط ��ة �سلمي� � ًا وعل ��ى وف ��ق م ��ا جاء
يف امل ��ادة (�/9أوال) م ��ن الد�ستور ،وه ��ذه الأمور تعد
من مف ��ردات ال�سيا�سة العامة الت ��ي متار�سها وتنفذها
احلكوم ��ة لذل ��ك ظه ��ور وزي ��ر الدف ��اع �أو الداخلية �أو
�ضاب ��ط كبري يف الق ��وات امل�سلحة م�س� ��ؤول عن قيادة
عملي ��ات ب�أن ��ه ال يعل ��م عن اجله ��ة التي تقت ��ل �أو التي
تت�ص ��دى للمتظاهرين �أو �إنه ال يعل ��م عن كيفية دخول
بع� ��ض �أن ��واع الأ�سلحة وكيفي ��ة ا�ستخدامه ��ا ويجهل
اجلهات الت ��ي ت�ستخدمه ��ا �أو ظهور للم�س� ��ؤول الأول
يف احلكوم ��ة مبنا�شدة جهة ارتكبت جرمية خطف مع

�أن واجبه الأول من ��ع وقوع اجلرمية والثاين القب�ض
على اجلناة وتقدميهم للعدالة ،ف�إن ذلك �إقرار باخلطاء
والتق�ص�ي�ر يف تنفي ��ذ الواج ��ب والإل ��زام الد�ستوري
بحماية البالد وامن املواطن وحماية املمتلكات العامة
واخلا�ص ��ة لأن واج ��ب احلكومة يف توف�ي�ر الأمن هو
مقابل ح ��ق املواطن يف احلياة الآمنة الوارد يف املادة
( )15م ��ن الد�ست ��ور ،وكل الأع ��ذار والتربي ��رات التي
تقدمه ��ا احلكومة ملا ج ��رى ال يعفيها حت ��ى و�إن �سعت
�إىل تلبي ��ة طلب ��ات املحتجني وطلب ��ات ال�شعب ،ويذكر
�إن �أح ��د ال�سيا�سي�ي�ن الربيطاني�ي�ن ع ��ام 1780م كان
ل ��ه جواب على دع ��وة رئي�س ال ��وزراء �آن ��ذاك (اللورد
نورثمام) ب�أنه م�ستعد لتعديل �سيا�سة حكومته وتنفيذ
طلب ��ات املعار�ضني له  ،ف ��كان رد ال�سيا�سي الربيطاين
�آن ��ذاك (الل ��ورد فوك� ��س) (ب�أن ��ه ال يج ��وز ل ��وزارة �إن
ت�ستم ��ر يف احلكم لتطبيق �سيا�س ��ة وبرامج خ�صومها
ومعار�ضيه ��ا) وه ��ذا ال ��كالم ي�س ��ري على الكت ��ل التي
تبنت تقدمي مر�شح رئا�سة الوزراء يف حينه فلي�س لها
�أن تعدل عن خياره ��ا وت�سعى لتنفيذ برامج خ�صومها
يف الربملان وخارجه.
لذل ��ك �أمتن ��ى �أن يك ��ون جمل� ��س ال ��وزراء ق ��د حت�سب
مل�س�ؤوليت ��ه الت�ضامني ��ة و�إن ال يق ��وم ال ��وزراء بنق ��ل
ع ��بء امل�س�ؤولية عنهم �إىل زمالئهم لأنها �إقرار باخلط�أ
وك�ش ��ف ع ��ورة الأداء احلكومي وال تبع ��د امل�س�ؤولية
عنه ��م ،لأن الد�ست ��ور ق�ض ��ى باليق�ي�ن اجل ��ازم �إنه ��م
مت�ضامن ��ون يف حتمل امل�س�ؤولية ،ويف جتارب الدول
املتقدم ��ة يف جم ��ال العمل النيابي جن ��د يف فرن�سا �إن
مي�ش ��ال روكار ،رئي�س ال ��وزراء الأ�سبق يف فرتة حكم
فران�س ��وا مي�ت�ران ،عندم ��ا كان وزي ��ر ًا للزراع ��ة ب�أنه
ق ��دم ا�ستقالت ��ه لأنه مل يكن موافق عل ��ى ت�شريع قانون
مل يقتن ��ع ب ��ه يتعلق بالتمثيل الن�سب ��ي يف االنتخابات
الت�شريعي ��ة والأمثل ��ة كث�ي�رة عل ��ى ذل ��ك للوقاي ��ة م ��ن
حتم ��ل تبعات قرارات غريه م ��ن الأع�ضاء يف الكابينة
الوزاري ��ة ،و�إختتم ب�أن جميع الوزراء مبا فيهم رئي�س
ال ��وزراء هم م�س�ؤولون م�س�ؤولية ت�ضامنية �أم جمل�س
النواب بحكم الد�ستور يف امل ��ادة ( )83و�أمام ال�شعب
لأن ��ه م�صدر كل �سلطاتهم و�صالحياتهم على وفق حكم
املادة ( )5من الد�ستور
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نافذة من موسكو

من بـغــداد وبـيــروت �إىل الإحـــواز
ي�شير توجه االحتجاجات في العراق وكذلك في لبنان بالمناه�ضة
الوا�ضحة للنفوذ الإيراني ال�سيا�سي ،وي�شير العديد من المحللين� ،إلى
خط�أ ح�سابات �إيران ب�أن من ال�سهولة فر�ض هيمنتها ال�سيا�سية .وفي
مواجهة انت�شار نفوذها ،ت�صاعدت االحتجاجات في �أنحاء المنطقة،
ويثير قلق طهران حالي ًا التطورات في بغداد وبيروت .حيث يعت�صم
في �ساحات التحرير وفي �ساحة ال�شهداء في بيروت الآالف من
المحتجين على الو�ضع القائم الذي تدعمه �إيران في بالدهم .

والآن تنظم مدن �إيرانية ل�ش ��عارات بغداد
وبريوت .فقد انتقلت �ش ��رارة احتجاجات
الع ��راق ولبن ��ان اىل ال�ش ��ارع الإي ��راين،
ويحتج الآالف من �س ��كان منطقة الأحواز
(حمافظ ��ة خوز�س ��تان) يف �إي ��ران عل ��ى
الظ ��روف الت ��ي عا�ش ��وا فيه ��ا لعق ��ود من
الزمن وفجر ارتفاع �س ��عر البنزين موجة
م ��ن االحتجاج ��ات .واحت�ش ��د الآالف من
املتظاهري ��ن ،يف م ��دن الأح ��واز وف�ل�اح
وك ��وت عبد الله ب�ش ��عارات تدي ��ن النظام
يف طه ��ران ويرف�ض ��ون م ��ا يعتربون ��ه
�سيا�س ��ات التمييز والتهمي� ��ش واحلرمان
الت ��ي يتعر� ��ض له ��ا �س ��كان ه ��ذه املنطق ��ة
الغنية بالنفط املتاخمة للعراق .واندلعت
االحتجاج ��ات هن ��اك �إثر اغتي ��ال النا�شط
املحلي ال�شاعر ح�سن حيدري ( 30عامًا).
وق ��ال ط ��ه اليا�سني� ،أح ��د النا�شط�ي�ن� ،إن
النظ ��ام الإي ��راين مل يقت ��ل ال�شاعر ح�سن
احلي ��دري فح�س ��ب ،ولكنه حت ��ى مل ينقل
جثته �إىل �أقربائه .وذكرت و�سائل الإعالم
يف الأح ��واز �أن االحتجاج ��ات اندلع ��ت
ب�سب ��ب وف ��اة احلي ��دري يف  10نوفم�ب�ر
بع ��د وق ��ت ق�صري م ��ن �إط�ل�اق �سراحه من
ال�سج ��ن .ويقول الن�شط ��اء ملمثلي و�سائل
الإع�ل�ام �أن ظاه ��رة القت ��ل والق�ض ��اء
اجل�س ��دي عل ��ى ممثليه ��م يف الأح ��واز
لي�س ��ت جدي ��دة .و�إن �إي ��ران نف�سه ��ا "ال
ت�ستطيع مواجهة االحتجاجات التي تهدد
م�شروعه ��ا التو�سع ��ي ،و�إنها ترتاجع كما
يحدث الآن يف لبنان والعراق والأحواز،
وب ��د�أت �أوه ��ام هيمنه ��ا عل ��ى العوا�ص ��م
العربية الأربعة يف االنهيار".
ّ
تدخل ��ت �أي ��ران ،يف الأ�سب ��وع املا�ض ��ي،
ب�شكل مبا�ش ��ر يف الأزمة العراقية ل�ضمان
تخل ��ي ه ��ادي العام ��ري ،ع ��ن التزام ��ه
بالإطاحة برئي�س ال ��وزراء العراقي عادل
عب ��د امله ��دي .يف كل من الع ��راق ولبنان،
هن ��اك جزء كبري من الن�شط ��اء املعار�ضني
للنخب ��ة ال�سيا�سي ��ة احلاكم ��ة ،والت ��ي
م ��ن املفرت� ��ض �أن تتقا�س ��م ال�سلط ��ة عل ��ى
�أ�سا� ��س متع ��دد املهن ،ولكنه ��ا يف الواقع،
ت�سل ��ب م ��وارد الدولة وال تق ��دم اخلدمات
الأ�سا�سي ��ة �ألأ�سا�سية لل�سكان .عالوة على
ذلك ،ال يريد املتظاهرون �أن تكون بلدانهم
جزء ًا م ��ن ال�سيا�س ��ة الإيراني ��ة .وامتدت
االحتجاج ��ات يف العراق م ��ن بغداد لي�س
فق ��ط �إىل جميع املناط ��ق الو�سطى ،ولكن
�أي�ض� � ًا �إىل املدن ال�شيعية املقد�سة ،النجف

وكربالء.
ويف لبن ��ان جمع ��ت املظاه ��رات داخ ��ل
العا�صم ��ة �أ�شخا�ص� � ًا م ��ن جمي ��ع الأديان،
امت ��دت �إىل ال�ضواحي اجلنوبية لبريوت
وحت ��ى معاق ��ل ح ��زب الل ��ه الأخ ��رى يف
جنوب لبن ��ان ووادي البق ��اع  ،حيث بد ًال
من �أعالم حزب الله ال�صفراء  ،ميكن ر�ؤية
الآالف من الأعالم اللبنانية.
وتخي ��م يف كل م ��ن العراق ولبن ��ان� ،أزمة
مت�شابه ��ة تقريب� � ًا .فف ��ي كال البلدين نظام
دول ��ة يعتم ��د عل ��ى احل�ص� ��ص الديني ��ة
واحلزبية ،وهنا وهن ��اك ،يزدهر الف�ساد،
وت� ��ؤدى وظائف الدول ��ة الرئي�سية ب�شكل
�سي ��ئ للغاي ��ة .و�أخ�ي�ر ًا ،هن ��اك عل ��ى حد
�س ��واء هيمن ��ة �سيا�سي ��ة م ��ن قب ��ل �إيران،
تع ��زز ب�ش ��كل �أ�سا�سي هذه احلال ��ة  ،التي
"�ضربت" طبقات ال�سكان ب�أكملها ،وخا�صة
ال�شباب .ولي�س من قبيل امل�صادفة �أن �أحد
�أك�ث�ر الر�س ��وم التو�ضيحي ��ة �شعبي ��ة يف
الأي ��ام الأخرية يف ال�شب ��كات االجتماعية
يف الع ��راق كان ال�س ��د يف الب�صرة  ،حيث
مت تثبي ��ت الع�ش ��رات م ��ن متاثي ��ل كب ��ار
ال�ضب ��اط العراقي�ي�ن الذي ��ن �سقط ��وا يف
احل ��رب م ��ع �إي ��ران ،م�شريي ��ن �إىل العدو
عل ��ى اجلانب الآخ ��ر من النه ��ر .ومن بني
الأ�شي ��اء الرئي�سة للغ�ضب ال�شعبي مكاتب
الأحزاب والف�صائ ��ل ذات التوجه املوايل
لإيران .مت �إحراق الع�شرات منهم .ولي�س
م ��ن قبي ��ل ال�صدف ��ة �أن يك ��ون القنا�ص ��ة
"الغام�ض ��ون" الذين قتلوا الع�شرات من
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املتظاهري ��ن مرتبط�ي�ن ب�ي�ن املتظاهري ��ن
ب�أف ��راد م ��ن امليلي�شي ��ات املوالي ��ة لإي ��ران
التابعة مليلي�شي ��ا ال�شعب ،من الوا�ضح �أن
الإيديولوجي�ي�ن الإيراني�ي�ن �أخط� ��أوا يف
�ش ��يء م ��ا� .إن �شعاراته ��م التقليدية حول
"الإمربيالي ��ة الأمريكي ��ة وال�صهيوني ��ة
الإ�سرائيلي ��ة" ال تعم ��ل يف ظروف تنتمي
فيه ��ا ال�سلط ��ة وامل ��وارد �إىل امل�س�ؤول�ي�ن
الفا�سدي ��ن الذين تدعمهم .تبني �أن ح�ساب
الت�ضام ��ن ال�شيع ��ي ال لزوم ل ��ه� ،شعارات
االحتج ��اج اجلدي ��دة كان "�أن ��ا �شيع ��ي،
�أن ��ت �س ّن ��ي ،لكننا مع� � ًا عراقي ��ون .ونحن
مع ��ا �ض ��د التدخ ��ل الأجنب ��ي يف حياتن ��ا
" .وب�ش ��كل ع ��ام ُت�سم ��ع مطال ��ب ب�إلغ ��اء
الأوق ��اف الديني ��ة والق�ضاء عل ��ى الأ�س�س
الطائفية والتحول اىل ال�سلطة العلمانية.
بالطب ��ع ميك ��ن للمرء �أن ي ��رى يف كل هذا
مكائ ��د ا�ستخب ��ارات دول �أجنبي ��ة مبا يف
ذل ��ك وزارة اخلارجي ��ة الأمريكي ��ة ،ولكن
تظ ��ل احلقيقة ه ��و �أن نفوذ �إي ��ران �أ�صبح
"�أكرث من الالزم"
وال ي�سع املرء �س ��وى االنتباه �إىل التوجه
املع ��ادي لإي ��ران لالحتجاجات ل ��دى جزء
كب�ي�ر م ��ن ال�س ��كان .وكان رد فع ��ل القيادة
الإيراني ��ة ق ��د انح�ص ��ر يف �أن "الأع ��داء ال
ميكنهم زرع ال�شقاق" بني �إيران والعراق،
�إال �أن ��ه مل يع�ب�ر عن �أي عالق ��ة باملحتجني
�أنف�سه ��م .و�أ�ش ��ارت وزارة اخلارجي ��ة
الإيراني ��ة يف بيانه ��ا �إىل احتم ��ال �إ�س ��اءة
ا�ستخدام الو�ضع من قبل القوات الأجنبية.

تدخّ لت �أيران ،يف الأ�سبوع املا�ضي ،ب�شكل مبا�شر يف الأزمة
العراقية ل�ضمان تخلي هادي العامري ،عن التزامه بالإطاحة
برئي�س الوزراء العراقي عادل عبد املهدي .يف كل من العراق
ولبنان ،هناك جزء كبري من الن�شطاء املعار�ضني للنخبة ال�سيا�سية
احلاكمة ،والتي من املفرت�ض �أن تتقا�سم ال�سلطة على �أ�سا�س
متعدد املهن ،ولكنها يف الواقع ،ت�سلب موارد الدولة وال تقدم
اخلدمات الأ�سا�سية �ألأ�سا�سية لل�سكان .عالوة على ذلك ،ال
يريد املتظاهرون �أن تكون بلدانهم جزء ًا من ال�سيا�سة الإيرانية.
وامتدت االحتجاجات يف العراق من بغداد لي�س فقط �إىل جميع
املناطق الو�سطى ،ولكن �أي�ض ًا �إىل املدن ال�شيعية املقد�سة ،النجف
وكربالء.

ه ��ذا ي�شري �إىل �أن القي ��ادة الإيرانية تتخذ
موقف ��ا ح ��ذر ًا يف و�ضع غري مري ��ح للغاية
لطهران يف مواجهة ال�ضغط املتزايد عليها
من الوالي ��ات املتحدة والق ��وى الإقليمية.
م ��ن الوا�ض ��ح �أن �إي ��ران تدر� ��س خيارات
خمتلفة لتغي�ي�ر �سيا�ستها يف العراق نحو
مزي ��د من املرونة وال�سع ��ي للح�صول على
الدع ��م والتن ��ازالت م ��ع تل ��ك الق ��وى يف
الع ��راق الت ��ي يعتربها ال�س ��كان املحليون
�أدوات �إي ��ران املبا�شرة ؛ يف الوقت نف�سه،
من الوا�ضح �أن الأحداث العراقية ت�ضعف
ب�شكل مو�ضوعي املوقف الإقليمي لإيران،
و�سعيه ��ا للقي ��ام ب ��دور الق ��وة الإقليمي ��ة
املهيمنة .ومع ذلك ،هذا ال يعني �أنه نتيجة
له ��ذه الأح ��داث  ،ميكن للوالي ��ات املتحدة
�أن ت�ستعي ��د مواق ��ف الهيمن ��ة ال�سيا�سي ��ة
التي كانت �سمة للف�ت�رة التي تلت مبا�شرة
ع ��ام  .2003بع� ��ض املحلل�ي�ن الأمريكيني
يعرتف ��ون ب� ��أن الوالي ��ات املتح ��دة لي� ��س
لديه ��ا ب� ��ؤرة جدي ��ة للت�أثري عل ��ى الو�ضع
داخل العراق .ف�إمكان ��ات الت�أثري الداخلي
على الع ��راق واململكة العربي ��ة ال�سعودية
وتركي ��ا وغريه ��ا م ��ن الق ��وى الإقليمي ��ة
حمدودة للغاية.
�إن الأزم ��ة ال�سيا�سي ��ة احلالية يف العراق،
ح�س ��ب تقديرن ��ا� ،أ�صبحت �أخط ��ر اختبار
للمواق ��ف الإيرانية يف الب�ل�اد ،ولي�س من
الناحية االقت�صادية وح�سب ( بلغ التبادل
التج ��اري ب�ي�ن الع ��راق واي ��ران يف العام
املا�ض ��ي  13ملي ��ار دوالر) .و�ضم ��ن ه ��ذا
ال�سي ��اق �شه ��دت حمافظة الب�ص ��رة  ،هناك
حاالت تط ��اول فيها املحتج ��ون حتى على
امل�ص ��در مل ��وارد الدول ��ة املتمث ��ل بعمليات
النف ��ط ،حي ��ث مت �إيق ��اف ع ��دة قواف ��ل من
ناق�ل�ات النف ��ط العراق ��ي يف طريقه ��ا �إىل
�إي ��ران ،ودُمر ج ��زء ًا من ال�شحن ��ة  ،بحجة
�أن ��ه مت تهريبه ��ا .يف الوق ��ت نف�س ��ه  ،مل
تتدخ ��ل العدي ��د م ��ن وحدات ق ��وات الأمن
املتمرك ��زة يف ه ��ذه املنطقة .م ��ن املحتمل
�أن تخ�ض ��ع العديد من مواق ��ف امل�صدرين
الإيرانيني يف العراق الختبارات جدية يف
امل�ستقبل القريب  ،لأنه �إذا �ضعفت "اجلهة
الإيراني ��ة" يف ال�سيا�سة العراقي ��ة  ،ف�إنها
�ستفقد رعاتها.
اعتمدت املادة على تقارير ن�شرت يف معد ال�شرق
االو�سط ،واملجل�س الرو�سي لل�شئون اخلارجية
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بين ح�ضور ممثلي الطوائف الم�سيحية حفل تتويج
في�صل الأول ملك ًا على العراق في �ساحة الق�شلة
ببغداد ،وبين نزول الكاردينال العراقي �ساكو
للتظاهر في �ساحة التحرير ،قرابة قرن من الزمان.
عقود مديدة كانت الكني�سة فيها تلتزم بقول ال�سيد
الم�سيح�« :أعطوا ما هلل هلل وما لقي�صر لقي�صر»� .أي
االن�ضباط بقانون البالد دون مخالفة قانون ال�سماء.
هل هناك انتفا�ضة داخل الكني�سة ،ورياح جديدة
تهب من تحت الجبب ال�سود للرهبان؟
ّ

لوي�س �ساكو هو بطريرك بابل للكلدان،
�أك�ب�ر الطوائ ��ف امل�سيحي ��ة يف العراق.
كان عدده ��م يزيد على امللي ��ون وتقل�ص
�إىل الثل ��ث ب�سبب الهجرات ثم التهجري.
ومع غياب �إح�صائيات دقيقة ف�إن الأرقام
تبقى ناق�صة .وه ��م اليوم يتوزعون يف
البالد الغريب ��ة من اخللي ��ج العربي �إىل
نيوزيلندا .تزاوج ��وا ،على الأغلب فيما
بينه ��م ،يف الأردن ولبن ��ان والوالي ��ات
املتح ��دة وكن ��دا و�أ�سرتالي ��ا وكل دول
�أوروب ��ا .زادت �أعداده ��م و�ص ��ارت له ��م
�أحيا�ؤهم و�أ�سواقه ��م ونواديهم وفرقهم
الريا�ضي ��ة والفني ��ة .و�صل ��وا �أقا�ص ��ي
الك ��رة الأر�ضي ��ة يحمل ��ون الع ��راق يف
ال�ضمري .مل ينعزلوا عن باقي مواطنيهم

ومل يتخلفوا يوم ًا عن حتمل ق�سطهم من قا�سي� � ًا وهو يغمز من قن ��اة ال�شيوعيني.
هموم الوطن ،وهي كثرية� .ساهموا يف �أعل ��ن موقف� � ًا �سيا�سي� � ًا يلي ��ق مبن�صت ��ه
ت�أ�سي� ��س الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة وانتموا ال�شهرية �أم ��ام وزارة الدف ��اع ،وال يليق
�إليه ��ا واختلف ��وا كما اختلف ��ت الأغلبية .مبحف ��ل ديني وبيت من بي ��وت العبادة.
دخلوا ال�سجون وماتوا حتت التعذيب .يومه ��ا� ،شع ��ر رعايا الكني�سة ب� ��أن قا�سم
�أدوا خدم ��ة العلم وبذلوا دمهم دفاع ًا عن خ ��رج عل ��ى الن� ��ص وورطه ��م يف ن ��زاع
�أر�ض �آبائهم و�أجدادهم.
�أك�ب�ر منهم .مل يكن اخلطاب املنا�سب يف
ح�ي�ن تغري نظ ��ام احلكم يف الع ��راق من املكان املنا�سب.
امللكي ��ة �إىل اجلمهوري ��ة ،خفقت قلوبهم يف زم ��ن �ص ��دام ح�سني ،ج ��اء �إىل ر�أ�س
وف ��ق نب�ض ال�ش ��ارع .ذه ��ب الزعيم عبد الكني�س ��ة الكلداني ��ة بطري ��رك مثقف هو
الكرمي قا�سم الفتتاح كني�سة مار يو�سف روفائي ��ل بيداوي ��د .در� ��س يف املعه ��د
يف الكرادة ،عام  .1959و�ألقى خطاب ًا الكهنوت ��ي يف روم ��ا ون ��ال الدكت ��وراه
تن ��اول �أحداث� � ًا وح�شي ��ة وقع ��ت يف يف الفل�سف ��ة .كان خ�ل�ال درا�سته رئي�س ًا
كرك ��وك .ت�س ��اءل« :هل فعل ذل ��ك جنكيز للفرقة املو�سيقية يف املعهد� .أحب الأدب
خ ��ان �أو هوالكو من قبل؟» .كان الت�شبيه و�ص ��ادق ال�شع ��راء وال�شاع ��رات .جرى

تر�سيم ��ه يف من�صب ��ه الكن�س ��ي الع ��ايل
والبل ��د يلعق جراح حرب �إيران والنربة
الطائفي ��ة عالي ��ة .وكان ر�أي البطري ��رك
�أن عل ��ى الكني�سة البقاء مبن� ��أى عن تلك
احل ��زازات .ق ��ال�« :إذا تقات ��ل ال�شيع ��ة
وال�سنة ف�إن امل�سيحيني �سيذهبون حتت
الأرج ��ل» .مل تخ ��رج الكني�سة على طاعة
قي�صر.
الكاردينال �ساكو فعلها .ك�سر تقليد ًا دام
مائة �سن ��ة .رجل دين يحم ��ل املاج�ستري
يف الفق ��ه الإ�سالم ��ي والدكت ��وراه م ��ن
ال�سورب ��ون وو�سام ًا يف حقوق الإن�سان
م ��ن �أملاني ��ا .بطري ��رك يجاه ��ر برف� ��ض
الطائفية ويطال ��ب باالحتكام للمواطنة.
يكتف بالنزول م ��ع عدد من م�س�ؤويل
مل ِ

الكني�س ��ة �إىل �ساح ��ة التظاهر ،متو�شح ًا
بالعل ��م �إىل جان ��ب ال�صلي ��ب ،ب ��ل رك ��ب
التوك توك ،رمز االنتفا�ضة على الف�ساد.
ال �أح ��د يعرف كي ��ف نبعت تل ��ك التكاتك
ال�صف ��ر واحلم ��ر مث ��ل �أ�سم ��اك �صغرية
تتزبل ��ط ب�ي�ن احل�ش ��ود� .أع ��رب الرج ��ل
ال�سبعيني� ،أمام الكامريات ،عن �إعجابه
ّ
بال�شباب الذين ك�س ��روا حاجز الطائفية
وا�ستع ��ادوا الهوية الوطني ��ة العراقية.
دعا لل�صالة وال�صيام من �أجل �أن يتحلى
اجلمي ��ع باحلكم ��ة ويع ��ود ال�س�ل�ام �إىل
الع ��راق .قال" :ال �أحد �أك�ب�ر من الوطن.
الأمر الذي مل يقدر عليه ال�سيا�سيون" .
عن ال�شرق االو�سط
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ثقافة

ً
"ع�ش�يرة" ُترثي��ه!
جعف��ر ه��ادي ح�س��ن ..ال
ر�شيد اخل ُّيون

ربَّما �سبقنا جعفر هادي
ح�سن( )2019-1941وف�سر
الإحجام عن رثائه ِمن قبل
زمالء له ،وفي المجال نف�سه،
عندما �سئل عن عالم المثقفين:
"ب�صورة عامة عالقة تتحكم فيها
الم�صلحة والأيديولوجيا ،ف�أنت
ً
مثال� ،أ�صحاب الم�صلحة
ترى،
المتبادلة يرتبطون ببع�ضهم �أكثر
من غيرهم ،و�أ�صحاب االتجاه
الآيديولوجي الواحد هم �أ�شد
ارتباط ًا وعالقة و�أكثر تقارب ًا
ومنافعة".

�إذن يندر وجود اعرتاف خارج االنت�ساب حلزب
�أو جماعة ولنق ��ل �إنها ُّ
ال�شللية .نعم ،هناك عرب
اهتم ��وا بالدرا�س ��ات اليهود َّي ��ة ،وذاع �صيتهم،
لي� ��س ب�سب ��ب التمك ��ن العلم ��ي ،ف� ��إذا كان الأمر
كذبك فجعفر هادي ح�سن �أوىل بالتمكن العلمي
والبحث ��ي �أي�ض� � ًا� .س�ألن ��ي يوم� � ًا �أح ��د املثقف�ي�ن
الع ��رب� ،أن ��ه ال يوج ��د بالع ��راق َم ��ن ذاع �صيته
�أو �أث ��ر يف الثقاف ��ة ،مثلما احلال م ��ع امل�صريني
و�أه ��ل َّ
ال�شام مِ ن لبناني�ي�ن و�سوريني و�سواهم،
فكان جوابي� :إن ه�ؤالء الذين ت�س�أل عنهم �أعالم
مرفوع ��ة ،لكنه ��م ربمَّ ��ا ال يجي ��دون الت�سوي ��ق

لأنف�سه ��م ،فهل نريد مِ ن امل� ��ؤرخ والبحاثة جواد
عل ��ي(ت )1987ين�سق مع التلفزيون وال�صحف
مِ ��ن �أجل مقابلة مث�ل ً�ا� ،أو دع ��وة مل�ؤمتر ثقايف،
ُيق ��ام ع ��ادة عل ��ى العالق ��ات العام ��ة ُّ
وال�شليلي ��ة
ال َّثقافيّة� ،أو يبحث عن منح جائزة بنف�سه؟
عندما انتق ��د م�صطفى ج ��واد(ت  )1969عبا�س
حممود العقاد ( ،)1964و�صحح ما وقع فيه مِ ن
�أخط ��اء ،قامة القيامة عل ��ى م�صطفى جواد وهو
امل� ��ؤرخ واملحق ��ق واللغ ��وي ،ووقف مع ��ه كبار
مثقفي العراق حينها من �سامل الآلو�سي(،)2015
و�شخ�ص ��وا ّ
وح�سن �أم�ي�ن(تّ ،)2013
احلق مع
ج ��واد يف ذه ��ب �إليه مِ ��ن نقد ،ولي� ��س هناك َمن
ه ��و ف ��وق النق ��د� ،س ��واء كان العق ��اد �أو غ�ي�ره،
وك�أن الذي هبوا �ض ��د ناقد العقاد ال يعرفون �أن
بالع ��راق �أع�ل�ام و�أ�ساتذة يف البح ��ث وال َّثقافة،
ويف املجاالت الفكرية كافة.
تنب ��ه حمم ��د مه ��دي اجلواه ��ري(ت)1997
ال�سع ��ب
�إىل تل ��ك الظاه ��رة ،يف ق�صيدت ��ه "�إىل َّ
امل�صريّ "(�شباط/فرباي ��ر  ،)1951وكان مدعو ًا
مِ ن قِبل وزارة املعارف واحلكومة امل�صرية ،بعد
�أن فاج� ��أت ق�صيدته "ق ��ف باملعرة"( ،)1944طه
ح�س ��ن(ت ،)1973ف�إنطبع بذهنه ر�س ��م َّ
ال�شاعر
و�شع ��ره� .أق ��ول تنبه اجلواه ��ري فق ��ال معاتب ًا
امل�صري�ي�ن ،الذين وجدهم ك�أنه ��م ال يعرفون َمن
ببغداد وكوف ��ة والب�صرة ،وق ��د �أ�صبحت الدُّنيا
عب ��ارة ع ��ن قري ��ة ،وه ��م ال يعرف ��ون �أبع ��د مِ ��ن
حميطهم مِ ن �إبداع:
"ي ��ا م�ص� � ُر :الءم ��ت الب�سيط ُة �شمله ��ا /فالكون
�أ�صغ� � ُر وامل�ساف� � ُة �أق�ص� � ُر /وتالقت الدُّني ��ا فكا َد
�رب يتع ُ
َّ
م�ش � ٌ
رث/و ُي ��كا ُد بيتٌ
�رق /مِ ن �أهلها مبغ � ٍ
يف العِ راق بجذوةٍ  /م�ضرومةٍ يف تيبتَ يتنو ُر/
راق
وهنا ي ��كا ُد مب�ص َر ي�س�أ ُل �أهلُه ��ا /هل يف العِ ِ
�أعاج� � ٌم� ،أم برب ُر؟ /وي ��كا ُد يُجه ُل �أنَّ بغداد ًا بها/
كانت ي� � ُد الدُّنيا تط ��و ُل وتق�ص� � ُر� /أو �أنَّ كوفان ًا
وب�صر َة منهما /كانت �إىل الأُمم احلياة ُت�صد ُر/
�أيكون عُذر اجله ��ل �أنَّ عموم ًة� /أغنى ،و�أنَّ بني
َ
�أخيها �أفق� � ُر� /أو �أنْ
ت�ضيق بخنِ�صرها راح ٌة� /إذ
كان �أ�صغ� � َر ما ت�ض� � ُم اخلن�ص ُر"(الدِّيوان)� .أرى
م ��ا نبه �إليه اجلواهري قبل ثماين و�ستني عام ًا،
ق ��د تكرر م ��ع غياب جعف ��ر هادي ح�س ��ن ،مع �أن
مو�ضوع ��ه لي�س حملي� � ًا �إمنا عربي� � ًا و�أو�سع مِ ن
ذلك.
فمِ ��ن العادة ،تت�أثر ال َّثقاف ��ة مبنطقتنا مبا يحيط
بها مِ ن غيت ��وات حزبية وع�شائري ��ة ومناطقية،

ه ��ذا م ��ا لفت نظرن ��ا �إلي ��ه رحيل الباح ��ث جعفر
ه ��ادي ح�س ��ن ،م ��ع �أنه ُيع ��د �أح ��د �أب ��رز ال ُكتاب
والباحث�ي�ن يف ال�ش�أن الع�ب�ري واليهودي ،وما
عالق ��ة ذلك بالإ�سالم َّ
وال�شرق ككل ،وله درا�سات
فري ��دة مِ ن نوع ��ه ،وفق اخت�صا�ص ��ه الذي �سخر
ل ��ه ال�ش ��وط الأك�ب�ر مِ ��ن حيات ��ه� ،إال �أن فقدانه،
مر�ض ع�ض ��ال ،مل يحرك مثقف ًا �أو باحث ًا يف
بعد ٍ
هذا املجال �أو غ�ي�ره �أن يقول فيه كلمة رثاء� ،أو
تذك�ي�ر بجهوده الفذة يف ع ��امل البحث والثقافة
ب�شكل عام.
فجعف ��ر ه ��ادي ح�س ��ن مل ينت � ِ�م حل ��زب �أو زمرة
ثقاف َّية حمددة ،فال هو َّ
بال�شاعر وال الروائي وال
املت�سلق ثقافي ًا عرب العالقات العامة ،التي كثري ًا
ما تنتج �أ�سماءً ،وباجلملة لي�س له ع�شرية ثقافية
�أو �سيا�سية ترثيه .فربمَّ ا كان ال ِّرثاء اليتيم الذي
�صدر مِ ن منظمة الأكادميي�ي�ن العراقيني بلندن،
وه ��و م ��ا ن�شرت ��ه عل ��ى حي ��اء بع� ��ض ال�صحف
العربية ،مِ ��ن دون �أن ُتكلف املحررين ،ليظهروا
ما لدى ال َّرجل مِ ن عِ لم وفري.
�ص ��ب جعف ��ر ه ��ادي ح�س ��ن ج ��ل اهتمام ��ه على
الدرا�س ��ات اليهود َّية ،م ��ع �أن بدايت ��ه الدرا�سية
كان اللغ ��ة العربي ��ة ،حي ��ث تخ ��رج مِ ��ن جامعة
بغ ��داد ،و�أخ ��ذ املاج�ست�ي�ر يف مو�ض ��وع
"الك�سائ ��ي وجه ��وده يف النح ��و"� ،إال �أنه كان
تواق� � ًا �إىل التخ�ص� ��ص ال َّنادر عربي� � ًا ،وذلك يف
مطل ��ع ال�سبعينيات ،من الق ��رن املا�ضي ،فو�صل
بريطانيا كي يب ��د�أ الدرا�س ��ات العليا يف املجال

مجلة «بيت» الثقافية العراقية تعاود ال�صدور
عالء املفرجي

ت�ضمن العدد الجديد من مجلة «بيت»،
الف�صلية الثقافية ،التي ُتعنى بال�شعر
العراقي الجديد ونقده وتوثيقه،
مو�ضوعات عديدة تتعلق بال�شعر
العراقي ،وتقديمه بطرائق مغايرة
عن ال�سائد ،وتوكيد فكرة التوا�صل
مع التجارب المماثلة في بيوت ال�شعر
العربية والعالمية.
وتع ��ود املجل ��ة �إىل الإ�ص ��دار بعد توق ��ف ا�ضطراري،
وبتبوي ��ب و�أف ��كار جدي ��دة؛ فقدم ��ت يف ب ��اب «�إب ��داع
جدي ��د» ع ��دد ًا م ��ن الأ�ص ��وات ال�شعري ��ة الت ��ي �أخ ��ذت
ت�ؤ�س� ��س لنف�سها منذ �أعوام قليل ��ة ،وبع�ضها برز ا�سمه
عل ��ى �صعيد الن�شر واحل�ضور؛ فـ«ال ��ذي يطالع ق�صائد
ه�ؤالء ال�شعراء الأربعة يلم�س ح�ضور ًا طاغي ًا لذواتهم
وه ��ي تالم�س خم ��زون الذاكرة وتعيد �إنت ��اج التجربة
ال�شخ�صية لتقدمها مكتوبة يف ن�صو�ص �شعرية».
يف باب «نظر» ،وقفة عند ال�شعر العراقي ما بعد تغول
ال�س�ل�اح والإره ��اب ع ��ام 2014؛ حيث «ال�ص ��راع بني
الق�صيدة التي هي نتاج �صفاء ذهني ولغة عالية ،وبني
الهزات واملحن التي تعطي للتاريخ العام قدرات �إحماء
ل ��كل ما يري ��د ال�شاعر كتابت ��ه» .فاخت ��ارت املجلة ثالث
م�شاركات ،مثلت قراءة تاريخية لعالقة ال�شعر العراقي
بالعن ��ف ،والقراءة الثانية ا�ستبعدت حدوث تغيري يف
ال�شع ��ر خالل ه ��ذه املرحلة لأنه «مرتب ��ط بالعثور على
ف�ض ��اء ر�ؤيوي خمتلف للكتاب ��ة» ،وذاك مل يحدث بعد،
فيما راحت امل�شاركة الثالثة تبحث يف ق�صائد �شاعرين
عراقيني ،منطلقة منها لت�أكيد �أن «هناك جر�أة

يف تناول ما حدث من دون جتميل».
واحتفت جملة «بيت» بتجربة عراقية متميزة وخال�صة،
ه ��ي «دفاتر ال�شع ��ر» التي بد�أت يف نهاي ��ة ال�ستينيات؛
وح�ضر فيه ��ا ال�شعر احلدي ��ث والكال�سيكي ،و�صدرت
كعمل م�ستقل �أو �سل�سلة من الأعمال يف كتب ودواوين
�شعري ��ة .واختارت «بيت» الفن ��ان �ضياء العزاوي �أحد
الأركان املهم ��ة يف ه ��ذه التجرب ��ة الت ��ي يق ��ول عنه ��ا:
«عالقتي بر�سم ال�شعر تعود لأبعد من هذا الكتيب الذي
�ص ��در عن دار (الأديب) ،فق ��د ر�سمت عام  1968ع�شرة
�أعم ��ال ،م�ستفي ��د ًا من �أ�سط ��ورة اخلليق ��ة ال�سومرية،
ويف ع ��ام � 1969ضم ��ن معر�ض ��ي ال�شخ�ص ��ي كان ��ت
هن ��اك ر�سوم عن ال�شاعر �سحيم ،لكي تتحول الق�صيدة
مبجمله ��ا �إىل �شكل ب�صري وممار�س ��ة حتتاج االنتباه
الدقيق لهذه العالقة».
وتنتقل املجلة �إىل �ضفة �إبداعية �أخرى يف باب «�آخر»،
حي ��ث ترجم ��ة لق�صائ ��د «الن ��زل املفرو� ��ش» لت�شارل ��ز
بوكوف�سكي ،وكذلك ترجمات لبيلي كولينز ،وال�شاعرة
الإيرانية ليلى فرجماين.
ويف باب «حتقيق» ،اختارت املجلة مو�ضوع «�شاعر ما
قبل في�سب ��وك وما بعده» �أ�سهم فيه ع ��دد من ال�شعراء؛
حيث تعددت القراءات لطبيعة ما خلفته هذه الو�سائط
االفرتا�ضية على �صعيد التفاعل بني الكاتب واجلمهور،
وجلهة تقييم الأدب احلقيقي من غريه ،و�إن حظي ن�ص
من ذل ��ك النتاج املكت ��وب واملن�شور يف ه ��ذه املن�صات
اجلديدة ،باحتفاء وترويج بني املتابعني .ون�ستعيد ما
قال ��ه �إمربتو �إيكو الذي قال ع ��ن من�صات مثل «تويرت»
و«في�سب ��وك» �إنها «متن ��ح حق ال ��كالم لفيالق احلمقى،
مم ��ن كان ��وا يتكلم ��ون يف الب ��ارات فقط ،بع ��د تناول
ك�أ�س من النبيذ ،دون �أن يت�سببوا ب�أي �ضرر للمجتمع،
وكان يت ��م �إ�سكاتهم فور ًا� ،أم ��ا الآن فلهم احلق بالكالم
مثلهم مث ��ل من يحمل جائزة نوبل� ،إن ��ه غزو البلهاء».
ويف باب «ن�صو�ص» ،اختارت املجلة � 11شاعر ًا ،لتقدم
ن�صو�صهم؛ وم ��ن ه�ؤالء ال�شعراء� :أجمد نا�صر ،ها�شم
�شفي ��ق� ،إبراهي ��م البه ��رزي ،طالب عب ��د العزيز ،كرمي
جخيور� ،آمال �إبراهيم ..و�آخرون.
واخت ��ارت املجل ��ة ال�شاعر يا�سني طه حاف ��ظ ،ليتحدث
ع ��ن �إ�ص ��داره الأول يف ب ��اب «الدي ��وان الأول» بقوله:
«ق ��در ال�شعراء العراقيني منذ قرن �أال يكتبوا بحرية...
�أن يعي ��دوا الكتابة ،ال من �أجل كتابة �أف�ضل ولكن لدفع
ال�شبهة ...وال�سبب ه ��و احلذر واخلوف من الرقيب».
وهكذا كان حال ديوانه الأول «الوح�ش والذاكرة».
�أم ��ا يف ب ��اب جدي ��د حم ��ل عن ��وان «ذاك ��رة الغ�ل�اف»،
ذهب ��ت املجل ��ة �إىل عقود خل ��ت ،واخت ��ارت غالفني من
�أغلف ��ة املجموعات ال�شعرية الت ��ي �صدرت يف املا�ضي،
وهما غالف جمموع ��ة «الأخ�ضر بن يو�سف وم�شاغله»
لل�شاعر �سعدي يو�سف ،و«ذكرى احلا�ضر» لل�شاعر عبد
الرحم ��ن طهم ��ازي ،ليكون احتفاء بالغ�ل�اف ،و�إ�ضاءة
له ��ذا ال�صناعة وما فيها م ��ن تخطيطات ووجوه .ومن
الأب ��واب الأخ ��رى الت ��ي حف ��ل به ��ا ع ��دد «بي ��ت» ،باب
«وثائ ��ق» ،الذي اختارت فيه مل ��ف «قتيبة وما بقي من
�شعرائه ��ا» ،وقتيبة هي الإعدادي ��ة املعروفة يف بغداد،
التي تخرج فيها الكثري من �شعراء العراق.

ال ��ذي تتوق ل ��ه ،لكن جامع ��ة مان�ش�س�ت�ر طلبت
�أن يب ��د�أ مِ ن البكالوريو�س ك ��ي يتخ�ص�ص بهذه
الدرا�سة فبد�أ مِ ن جديد ،حتى الدكتوراه.
كن ��ت �أتابع بحوثه يف �صحيف ��ة "احلياة" ،التي
ت�صل عدن ،يف الثمانينيات والت�سعينيات ،فلفت
نظري �أ�سلوبه املميز يف الكتابة ،واملو�ضوعات
الت ��ي يطرحه ��ا ،حتى كنت معه وجه� � ًا لوجه يف
مكتب ��ة جامعة بلن ��دن ،ف�س�ألته ع ��ن اهتمامه يف
هذا املجال ،فقال كانت العربية اهتمامي الأول،
لك ��ن وج ��دت كب ��ار ًا فيه ��ا ،ك�أ�ساتذت ��ه م�صطفى
ال�سامرائ ��ي(ت
ج ��واد(ت ،)1969و�إبراهي ��م َّ
 ،)2001ف�شدت ��ه درا�سة اللغ ��ات ال�شرقية ،ويف
مقدمته ��ا العربي ��ة ،ليتخ�ص� ��ص كلي� � ًة يف جمال
الدرا�س ��ات اليهود َّي ��ة ،وق ��د ب ��رع فيه ��ا حت ��ى
اعتم ��دت عليه مو�سوعات يف كتاب ��ة مواد فيها،
مثل "املو�سوعة الإ�سالم َّية".
م� � َّر جعف ��ر ه ��ادي ح�سن عل ��ى احلي ��اة احلزب َّية
بالعراق ،وكونه اب ��ن ال َّنجف ،من ن�ش�أة احلراك
الإ�سالم ��ي ال َّدع ��وي ،م ��ال يف ه ��ذا االجت ��اه،
ودخل يف حزب ال َّدع ��وة الإ�سالم َّية ،وكانت يف
بيت ��ه مطبعة احلزب ،التي جلبه ��ا خطيب املنرب
احل�سين ��ي َّ
ال�شيخ �أحم ��د الوائلي(ت )2003مِ ن
الكوي ��ت (ع ��ن املطبع ��ة ورد خربه ��ا يف �أم ��ايل
ال�سي ��د طال ��ب الرفاع ��ي) .كان ذل ��ك االنتماء يف
َّ
�ش ��رخ َّ
ال�شب ��اب ،و�سرعان ما ظهرت ل ��ه �إ�شكالية

بال�سيا�سة ،واكت�شف الواقع املخالف
مزج الدِّين ِّ
لل�شعارات داخل احلزب ،ف�ألتفت �إىل عامل البحث
والدِّرا�سة ،وكان ق ��د �سبق كل الذين ظهروا بعد
( )2003قاد ًة وكوادر.
غري �أن هذا احلزب وال غريه مل ي�س�أل عن باحث
مث ��ل جعفر ه ��ادي ح�س ��ن ،لإدارة مرك ��ز بحوث
مث�ل ً�ا �أو رئا�س ��ة جامعة ،وبالت�أكي ��د ،وح�سب ما
�سمعت ��ه منه يف �آخر لق ��اء معه� ،أنه مل يبق متفق ًا
م ��ع احلزبية الإ�سالم َّية ب�شيء ،و�أنه مع التوجه
املدين .بينما �صار معمم ًا ال ميلك �شهادة درا�س َّية
م�ست�شار ًا ثقاف َّي ًا لرئا�سة الوزراء ،ورئي�س �أمناء
جامعة.
عندما ُطرح مو�ضوع مراجعة الأر�شيف اليهودي
العراق ��ي ،ال ��ذي و�ص ��ل �إىل وا�شنط ��ن ،اخت�ي�ر
جعف ��ر هادي ح�سن مراجع ��ة الأر�شيف ،لإعادته
�إىل الع ��راق ،لك ��ن معرك ��ة عل ��ى مناف ��ع الإيف ��اد
�أبعدت ��ه مِ ن الأمر ،وما كان له مزاج التناف�س مع
جهلةٍ بهذا املو�ضوع وغريه متام ًا.
جعف ��ر ه ��ادي ح�س ��ن كائ ��ن علم ��ي ،ال ي�ش ��ذ عن
اخت�صا�ص ��ه ،ال ��ذي يع ��رف ف َّي ��ه ،و�إن تن ��اول
َّ
ال�سيا�س ��ي فه ��و م ��ن داخ ��ل اخت�صا�صه
ال�ش� ��أن ِّ
يف الدِّرا�س ��ات اليهود َّي ��ة .ن ��ور باحثنا املجتمع
العرب ��ي ب� ��أدق تفا�صي ��ل الق�ضاي ��ا اليهود َّي ��ة،
متحدث� � ًا ع ��ن الن ��زاع بني ال ِف ��رق داخله ��ا ،وبني
يه ��ود متدين�ي�ن ويه ��ود علماني�ي�ن ،ب�ي�ن يه ��ود

ال�سيا�سي
�صهاينة ويهود ال يعتقدون بامل�شروع ِّ
لليهودي ��ة ،واملتمث ��ل بدولة �إ�سرائي ��ل واحلركة
ال�صهيون َّية.
ّ
كان كت ��اب "الدُّومنة ب�ي�ن اليهود َّي ��ة" والإ�سالم
�أول م�ؤلف ��ات جعف ��ر ه ��ادي ح�سن ،وفي ��ه ق�صة
املرتد عن الدِّيانة اليهود َّية �إىل الإ�سالم باال�سم،
�ضمن ظ ��روف الدولة العثماني ��ة ،وق�صة ظهور
املخل� ��ص ،وهي ق�ص ��ة لفرقة مث�ي�رة يف فكرتها
وحراكها �آنذاك .بعدها �صدر له كتاب "القرائني"
�أو "تاري ��خ اليه ��ود القرائن من ��ذ ظهورهم حتى
الع�صر احلا�ضر" ،و�أول من�شئ لها هو عنان بن
داود يف زم ��ن �أبي جعف ��ر املن�صور(ت158هـ)،
وفكرته ��ا �أن يُ�ص ��ار �إىل االعتم ��اد عل ��ى التوراة
وترك التلمود ،والتعاليم التي وردت فيه ،وهذا
بحد ذاته يُهترب رد ًة عن اليهود َّية.
بعدهما �صدر له كتاب فرقة "اليهود احل�سيدمي"،
الت ��ي ظه ��رت يف الق ��رن ال َّثامن ع�ش ��ر ،وجوهر
دعوته ��ا تركيز اليهودي عل ��ى �سعادته و"اعترب
ال�ص ��وم م�سبب ��ا للح ��زن والك�آب ��ة ،ولأن ��ه رك ��ز
عل ��ى ال�سع ��ادة والف ��رح� ،أ�صبح ��ت املو�سيق ��ى
والغن ��اء والرق�ص جزء ًا حقيقي� � ًا من حياة هذه
الفرقة"(عن امل�ؤلف).
تاب ��ع يف كتب ��ه" :القبائ ��ل اليهودي ��ة الع�ش ��ر
ال�ضائع ��ة والأ�سط ��ورة وال َّتاري ��خ" ،ويف كتابه
"فرق يهود َّية معا�صرة" ،و"ق�ضايا و�شخ�صيات
يهودي ��ة" ،تاري ��خ وحا�ض ��ر الف ��رق اليهود َّي ��ة
املختلف ��ة ،والت ��ي كل منه ��ا تعتق ��د �أنه ��ا �أبن ��اء
�إ�سرائيل الأُ�ص�ل�اء ،من يهود اليابان �إىل اليهود
ال�س ��ود ب�أمري ��كا ،والفال�ش ��ا ب�أثيوبي ��ا ،والفرق
َّ
وال�شخ�صي ��ات الت ��ي ال تتف ��ق م ��ع �إقام ��ة دول ��ة
يهود َّية.
ه ��ذا لي�س كل م ��ا �أنتجه جعفر ه ��ادي ح�سن ،له
بحوث كث�ي�رة باللغت�ي�ن العربي ��ة والإنكليزية،
مل ي�سعف ��ه الوقت كي ي�صدرها كتب� � ًا ،فقد ق�ضى
ال�سن ��وات اخلم�س الأخ�ي�رة من حياته يف نزاع
مع املر� ��ض ،ومع ذل ��ك كان مملو ًء بال َّتف ��ا�ؤل �أن
ينت�صر على مر�ضه ،ويعود �إىل بحوثه ون�شاطه
العلمي ،لك َّنه �أُخذ بقول �أبي َّ
الطيب املتنبي( ُقتل
354ه� �ـ)" :و�إذا كا َن � ِ�ت ال ّن ُفو� � ُ�س كِ ب ��ار ًاَ /تعِ بَتْ
يف مُرا ِده ��ا ال ْأج�سا ُم"(ال ِّدي ��وان� ،أ ْي ��نَ �أ ْز َم ْع ��تَ
�أ ّيه ��ذا ال ُهم ��ا ُم؟) ،بع ��د �أن �أنهك ��ه ال� �دَّاء والدَّواء
مع� � ًا� ،أما عدم االنتم ��اء لي�سار �أو ميني فهذا ركن
قوة في ��ه كونه باحث ًا ،ولتهت ��م الع�شائر الثقافية
مبنت�سبيها ،وترتك َمن ال ع�شرية له.

المنحى الوجودي في رواية "قنزة ونزة"
د.جناح هادي كبة

رواية "قنزة ونزة" للروائي
�شوقي كريم ح�سن هي ا�ستبطان
نف�سي ل�شعور وال�شعور ال�شخ�صية
العراقية تجاه حرب الثمانينيات
مع �إيران على ل�سان بطل الرواية
(الراوي العليم) لأنه �شهد الحرب
بفواجعها و�آالمها كلها والرواية
بوليفونية تعددت فيها الأ�صوات
(ال�شخ�صيات) الذين يمثلون
�شرائح وهويات مختلفة من
ال�شعب العراقي م�سيحية ويهودية
و�إ�سالمية بهدف الو�صول الى
�س�ؤال محدد هو (ما معنى الحياة ؟)
الذي �أكدته الفل�سفة الوجودية
على ل�سان منظريها �أمثال �سارتر
وكامو وكيركيغارد وغيرهم
فالفل�سفة الوجودية (محاوالت
"الأن�سان" لأن يجعل معنى
لوجوده ثم يتولى م�س�ؤوليته
عن �أفعاله "ال�شخ�صية" كلما
حاول ؟�أن يحيا طبق ًا لقيمه
ومبادئه) "االن�سان من هو؟ قا�سم
ح�سين �صالح ،بغداد ،دار الحرية
للطباعة � ،1984ص."137:

وجن ��د �أن ه ��ذه الثيم ��ة ه ��ي مرك ��ز الرواية
وهدفها ( مرات كثرية �أرى املوت يتقافز مثل
جدي هنا وهن ��اك ولكني �أخذ ك َّلي اىل حيث
يج ��ب �أن �أك ��ون  ...خي ��ار رغبات ��ي الخي ��ار
رغباته ��م  ...كل م ��ا �أطلب ��ه �أن تن�س ��ى ،مثلك
اليجب �أن يتوجع ع�ش حياتك فقط ،وكن ابن
يومك وغدك ،اترك هذا املا�ضي املهذار وراء
ظهرك ،ح ��اول �أن تن�سى الوج ��وه ،الأمكنة،
الأوطان /يا �أنت �إمنا هي نحن التلك الأر�ض
الت ��ي التريد �إر�ضاء وجودن ��ا بحب و�أمان )
� ��ص ،40:وال�ش ��ك يف �أن الفل�سفة الوجودية
ت�ؤك ��د حرية االختي ��ار و�أن يعي� ��ش الإن�سان
حلظ ��ات حيات ��ه الت ��ي ي�ؤم ��ن به ��ا ككينونة
ووج ��ود لأن الوجودية ت�ؤم ��ن باجل�سم قبل
اجلوه ��ر لذلك فهي تعط ��ي احلرية للفرد يف
االختي ��ار حت ��ى يف الت�ضحي ��ة والدف ��اع عن
الوط ��ن والأر� ��ض والروائي يعي ��د للأذهان

عن حالة تلميذ ل�سارت ��ر حني �س�أله ( �إذ وجد
ه ��ذا ال�شاب نف�سه �أم ��ام �شكلني خمتلفني من
الت�ص ��رف� ،ش ��كل حم ��دود املع ��امل اليتعل ��ق
االبالف ��رد و�ش ��كل �أخ ��ر يتعل ��ق مبجموع ��ة
�ضخم ��ة من االفراد ،يتعلق مبجتمع �إن�ساين
�أو وطن ��ي و�إن جم ��رد تعلقه به ��ذا املجموع
املتكاثر عدده ي�صبح �شائك ًا فيخلق يف نف�سه
ال�ت�ردد ) " الوجودية مذه ��ب �إن�ساين ،جان
بول �سارتر ،مكتبة احلياة ،بريوت� ،ص56:
" .ف�سارت ��ر ن�ص ��ح هذا ال�ش ��اب بالبقاء اىل
جنب �أم ��ه التي فقدت �آخاه ودخلت يف نزاع
مع والده وت ��رك الدفاع عن الوطن يف �أثناء
الهج ��وم الأملاين على فرن�س ��ا العام " 1940
امل�صدر ال�سابق� ،ص ." 56:وي�ؤكد الروائي
الهدف الوج ��ودي النف�سي عن معنى احلياة
حني يرى حياته لي� ��س يف �ساحة احلرب بل
بال�شعور باحلب والدفء مع املر�آة (�سيطرت
املخاوف على كل الأرواح التي كنت �أطالعها
 ...لك ��ن حماوالتي جنح ��ت يف اخت�صارها
ب�شيئ�ي�ن مهم�ي�ن هم ��ا ر�ؤي ��ة م�ي�ري وتقبيل
جب�ي�ن جوري العلة الوحي ��دة التي ميكن �أن
ت�شف ��ي هي هذه العل ��ة� ،أم ت�صارع انتظارها
وزوج ��ة ترك ��ت من�سي ��ة دون �أن ت ��دري ملاذا
اوكي ��ف ) � ��ص . 173:وتت�ض ��ح الوجودي ��ة
النف�سية اك�ث�ر يف الرواي ��ة �إذ ي�ؤكد الراوي
العليم حرية االختيار ( ثمة خال�صات جبانة
مث ��ل تل ��ك الت ��ي نعي�شه ��ا الأن  ...لهذا يجب
ان نغ ��ادر �أنف�سنا لنبحث ع ��ن �أنف�س جديدة
 ...احت ��اج اىل �أن �أع ��رف طري ��ق االختي ��ار
فق ��ط ولكني عاجز ) � ��ص .49:وي�سخر بطل
الرواي ��ة م ��ن املا�ض ��ي والتاري ��خ با�سل ��وب
م�ضمر حني يقل ��ل من �ش�أن احل�صان الذي له
دوي يف التاريخ العربي واال�سالمي فيقول
( ا�صطدمت �أنفا�سن ��ا بظلمة الدرب اخليطي
املحف ��وف مب ��زارع الألغ ��ام لكنن ��ا وبحنك ��ة
ح�ص ��ان االرث ا�ستطعن ��ا �أن نق ��ف عل ��ى

�ضفة ال�ش ��ط الذي كان يبت�س ��م � ...أ�شار اىل
نابليون ب ��ان �أمتطي احل�صان بعد �أن هم�س
ب�أذن ��ه ب�ش ��يء م ��ا  ...ح�ي�ن وج ��دت ج�سدي
يرتن ��ح مل ي�ستق ��ر عل ��ى ظه ��ر الإرث املبارك
) � ��ص .40:ويتنا� ��ص الروائ ��ي م ��ع مقول ��ة
�سارتر ع ��ن التاريخ (فالوجودي ��ة تنكر على
التاري ��خ الطبيعي �صحت ��ه ،وهي طبعا تنكر
على التاريخ االن�ساين ذلك �أن التاريخ يظهر
" الأف ��راد " يف ع ��امل ي�ضعه ��م امام ظروف
جمردة ) � ��ص ،101-100:ويقول الروائي:
( م�شكلتن ��ا هذا الت�صور اخلاطئ الذي خ ّرب
احلياة كلها ،ت�ص ��ور ان املا�ضي �شيء �أجمل
م ��ن احلا�ضر و�أَجم ��ل من امل�ستقب ��ل ،اعتقاد
ملا�ض
خراف ��ات ال�صح ��ة له ��ا  ..كيف ميك ��ن ٍ
عفرت ��ه احلروب و�سرق �أعمارن ��ا عند �ألواح
الرتق ��ب �أن يك ��ون �أجم ��ل م ��ن حا�ض ��ر ب�ي�ن
ي ��دي �أنثى متنح ��ك �شهد قبوله ��ا ) �ص214:
فالروائ ��ي ك�أكرث الوجوديني يقل ��ل من �ش�أن
التاري ��خ ( قل ��ت ملدر� ��س التاريخ ال ��ذي كان
ي�ص ��ر عل ��ى �أن ي�ستدرجن ��ا اىل داخ ��ل تل ��ك
املحفوظات املثرية للده�شة عن جمرد حطام
انتجه هذا املا�ضي احلجري  ...قال املدر�س
الذي ي�ؤمن ان ال�شعوب دومنا تواريخ ورقم
وحكايات الت�ستحق ان تكون �شعوب ًا ،وهي
جم ��رد ا�شي ��اء زائدة �ستزول ب ��زوال �صورة
وجوده ��ا ) � ��ص .186:ويعل ��ل الروائ ��ي
هجومه على التاريخ بقوله ( :قلت قويل لهم
الأحجار وهم عق ��ول �صاغت فراغاتها ركام ًا
من املعاب ��د والآلهة واخلراف ��ات الفعل الذي
يعتمد العقل هو وحده من ي�صل اىل احلقيقة
!! قالت خذ كل احلقائق املعرفية التي ترغب
بها وامنحني توقيع ًا واحد ًا� ،أنقل من خالله
ما�أريد !!) �� � ،ص .188:والروائي يعيد اىل
الأذه ��ان ر�أي الوجودية يف العلم واكت�ساب
املعلومات فهم يرون � ( :أن االن�سان يكابد من
قلة املعرفة ولكنه يع ��اين من كرثة ما يعرف

و�إن املعرف ��ة العلمية ال تزود االن�سان بالفهم
ال�صحيح عن الع ��امل � ...أما العلم فهو اتفاق
ب�ي�ن العلم ��اء يج ��ب �أن ي� ��ؤدي اىل جناحات
علمي ��ة وهذا الفهم للعلم يتف ��ق متام االتفاق
مع فه ��م الرباجماتيني له)" مذاهب ومفاهيم
يف الفل�سفة واالجتماع,د.عبد الرزاق م�سلم
املاجد,املكتبة الع�صرية,بريوت�,ص27 :
وي�ستم ��ر هج ��وم الروائ ��ي عل ��ى التاري ��خ
ب�أ�سل ��وب غ�ي�ر م�ضمر ب ��ل �صري ��ح فيقول :
(قال نابليون ب�ص ��وت �ألذ من مترة برحي /
ي ��ا مياه االجداد علميه يعي ��د قدا�س رجولته
الن االع ��ادة ت�س ��ع احلياة,علمي ��ه ان الروح
�شج ��رة مثم ��رة ف ��ان هج ��رت ثمره ��ا قذف ��ت
بحج ��ر الف�شل) �ص 40:فالروائي ي�سخر من
االن�شداد اىل التاريخ كالوجوديني ( ما الذي
يجب ان نفعله من �أجل االرمتاء بني اح�ضان
ه ��ذا امل�ستقبل �أري ��د �أن ا�ستعد منذ الآن لكن
ال ��وراء  ...ي�سحبني اىل حي ��ث ال �أرغب وال
�أري ��د  ..كائ ��ن ال يعرف غري حكاي ��ات مل�ؤها
الك ��ذب ع ��ن وراء مو�ش ��وم بال ��دم والف�س ��ق
واجلف ��ون) � ��ص .41:فبط ��ل الرواي ��ة يرى
احلا�ض ��ر لي� ��س باح�سن من املا�ض ��ي فيقول
(ج ��وري �إحن ��ه �أرق ��ام ومل ��ا ينمح ��ي الرق ��م
ن�ص�ي�ر قطع ��ة نع ��ي �س ��ودة تنمح ��ي �شوية
�شوي ��ة �شوية �شوية) � ��ص 189:فقد (ظهرت
الفل�سف ��ة الوجودية رد ًا على حالة اال�ستبداد
التي �شاعت يف العامل انذاك ,وكانت النتائج
املرتتبة على ذلك ,تكميم الأفواه ,وم�صادرة
احلري ��ات وا�ستعم ��ال الق�س ��ر والإره ��اب
ال�س ��كات الأ�ص ��وات املعار�ض ��ة) الوجودية
وعلم النف�س",حممد �شمال ح�سن,دارومكتبة
عدنان,بغداد�� �,2015,ص "22:وال ب ��د م ��ن
�أن �أ�ش�ي�ر اىل �أن الرواي ��ة عاجل ��ت م�شكالت
وجودي ��ة نف�سي ��ة كث�ي�رة باال�ضاف ��ة اىل
م ��ا �سب ��ق كالبح ��ث ع ��ن الوج ��ود الأ�صي ��ل
والوج ��ود الزائ ��ف والتف ��ا�ؤل والت�ش ��ا�ؤم
واالغ�ت�راب وامل�س�ؤولي ��ة والي�أ� ��س والوعي
والف ��راغ الوج ��ودي وغريه ��ا م ��ن الأف ��كار
والرواية عل ��ى ل�سان البطل ال ��راوي العليم
ت�شعر القارئ بتفاه ��ة احلرب فبطل الرواية
عل ��ى الرغم مما عان ��اه يف جبه ��ة القتال من
م�صائب وم�صاعب يرج ��ع اىل داره ليجدها
قاع� � ًا �صف�صف ��ا في�شعر باالغ�ت�راب وال �سيما
�إنه وج ��د �أمه ق ��د ابتلعها املوت ه ��ي والدار
والأنكى من ذلك موا�ساته كانت هي التحقيق
مع ��ه بو�صف ��ه �شخ�ص� � ًا غريب� � ًا ال دار ل ��ه يف
زيارت ��ه منطقته ف�أي �ضي ��اع وجودي نف�سي
هذا ,والرواي ��ة واقعية اجتماعي ��ة ي�سودها
التم ��رد الوج ��ودي النف�س ��ي وال�ضي ��اع م ��ا
يجعلها قريبة من روايات مرحلة ال�ستينيات
يف الع ��راق التي تاث ��رت ب�أف ��كار الوجودية
وب�أفكار كافكا و�سارتر وغريهما.
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اقــــرأ
حتت �أعواد امل�شنقة

�ص ��درت ع ��ن دار املدى طبع ��ة جديدة م ��ن كتاب "حتت
�أعواد امل�ش ��نقة" ت�أليف يوليو�س فوت�شيك والكتاب هو
ق�ص� � ٌة تروي لنا حياة منا�ض ��ل �شيوعي كتبها وهو يف
زنزانته منتظرا حكم الإعدام الذي �أ�ص ��دره النازيون
بحق ��ة وق ��د هرب ��ت االوراق التي كتبه ��ا اىل اخلارج
و�ص ��درت فيم ��ا بع ��د يف كتاب يعد اال�ش ��هر يف �س�ي�ر
الن�ض ��ال الثوري؛ �أتق ��ن يوليو�س فوت�ش ��يك التمثيل
ومت ّيز بطالقة لغته وطبيعتها مما �س ��اعده على �إتقان
ف ��ن العم ��ل الثوري ال�س ��ري وف ��ن التنك ��ر والتخفي
و�إيهام العدو وت�ضليله.

يتضامنون مع ساحات االحتجاج

 عد�سة  :حممود ر�ؤوف

"�سفين��ة ن��وح" تر�س��و فـ��ي بريطاني��ا للم��رة الأوىل
تر�سو �س ��فينة ُ�صنعت على �ش ��كل متخيل ل�سفينة املنا�شئ واخللفيات الثقافية.
نوح على �ش ��اطئ مدين ��ة �أب�س ��ويت�ش الإنكليزية ،وت�ش ��مل الق�ص�ص املج�س ��دة يف املتحف ق�صة �آدم
يف �أول زي ��ارة له ��ا �إىل بريطاني ��ا .وي�ص ��ل طول وح ��واء وقابيل وهابيل ،ف�ض�ل ً�ا عن ق�ص ��ة والدة
ال�س ��فينة �إىل  70م�ت�ر ًا ،وق ��د حُ وّ ل ��ت �إىل متحف امل�س ��يح .وي�ض ��م املتحف معرو�ضات ُ�صنعت
عائم ،ي�ض ��م متاثيل خ�ش ��بية ت�ص ��ور ق�ص�ص� � ًا من �أولي� � ًا م ��ن اخل�ش ��ب املنح ��وت ،و"�ش ��جرة
الكت ��اب املقد�س ،وفق موقع بي بي �س ��ي .ويقول حي ��اة" بارتفاع  12مرت ًا وُ�ض ��عت يف نقطة
�آد بيرت ،امل�ش ��رف على املتحف� ،إن ال�س ��فينة التي يف قل ��ب املتح ��ف وترتف ��ع خ�ل�ال طواب ��ق
و�ص ��لت كلفة بنائها �إىل ثالثة ماليني يورو ،تقدم ال�سفينة الأربعة .وا�ستخدمت مواد طبيعية
"جتربة ثقافية وعاطفية" للزوار ولي�ست دينية .ب�أك�ب�ر قدر ممكن داخل ال�س ��فينة ،التي تبلغ
و�أ�ض ��اف �أن ��ه يري ��د �أن يجع ��ل من ه ��ذه التجربة م�س ��احتها  2000م�ت�ر مرب ��ع خلل ��ق بيئ ��ة
مو�ض ��ع ًا لتب ��ادل الآراء ب�ي�ن النا� ��س ،من خمتلف �أف�ضل لزوارها.

عادل �إمام ّ
يكذب �شائعة مر�ضه ووفاته
انت�ش ��رت خ�ل�ال الأيام القليلة املا�ض ��ية �ش ��ائعات تفيد
ب�إ�ص ��ابة الفن ��ان ع ��ادل �إم ��ام بوعك ��ة �ص ��حية ،وكان
جمه ��وره على مواقع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي يدعو له
بال�ش ��فاء .وعادت من جديد �ش ��ائعات وفاته التي عانى
منها الفنان طيلة ال�شهور املا�ضية ب�شكل كبري.
وبع ��د انت�ش ��ار ال�ش ��ائعات به ��ذا ال�ش ��كل املكثف خرج

 ح�سن هادي
الفن ��ان العراق ��ي املغ�ت�رب يخو� ��ض
جترب ��ة االخ ��راج ال�س ��ينمائي م ��ن
خ�ل�ال فيلم بعنوان "احل ��وت" الذي
ت ��دور احداثه عن جد يبحث عن احد
احف ��اده ال ��ذي حك ��م علي ��ه باالعدام
ب�س ��بب انتمائ ��ه لع�ص ��ابات داع� ��ش
االرهابي ��ة ..و�أك ��د ه ��ادي ان الفيلم
�سي�ص ��ور ب�ي�ن مدين ��ة االنب ��ار وذي
قار.
 خزعل املاجدي
ال�شاعر والكاتب �صدر له م�ؤخرا عن
دار الرافدين كتاب بعنوان "التنجيم
يف الع ��راق القدمي" حت ��دث فيه عن
التنجيم وكيف يجذب اهتمام النا�س
برغ ��م تط ��ور عل ��م الفل ��ك ..و�س ��بق
للماجدي ان ا�صدر عددا من امل�ؤلفات
تتعلق بتاري ��خ الديانات القدمية يف
بالد �س ��ومر واالغري ��ق والهند ..كما
ا�صدر كتابا بعنوان انبياء �سومر.

جنل ��ه املخرج رامي �إمام عن �ص ��مته ،ون�ش ��ر فيديو له
يظه ��ر بج ��واره ع ��ادل �إم ��ام يف �أحد اال�س ��توديوهات
مبدين ��ة ال�س ��اد�س م ��ن �أكتوب ��ر وهو يدخن ال�س ��جائر
ويقر�أ حوا ًرا له يف م�سل�س ��له اجلاري ت�ص ��ويره حالي ًا
"فالنتين ��و" ،ليك ��ون رام ��ي بذلك قد نفى ال�ش ��ائعات
الت ��ي ترددت طيلة الأيام املا�ض ��ية .ويع ��ود عادل امام

من خالل م�سل�س ��له "فالنتينو" ،للدرام ��ا التليفزيونية
يف �ش ��هر رم�ض ��ان من العام الق ��ادم  2020بعدما غاب
العام املا�ض ��ي حيث كان من املفرت�ض �أن ي�ش ��ارك بهذا
امل�سل�س ��ل �إال �أن ��ه تعر� ��ض ل�سل�س ��لة م ��ن الت�أجيالت
والتح�ض�ي�رات حتى عاد للت�ص ��وير ب�شكل مكثف
بداية من �شهر �أيلول املا�ضي.

تقــريـر...
 حممد جا�سم

 علي عويد
مدير عام دائرة الفنون اعلن عن �إقامة
اكرب �س ��مبوزيوم يف �س ��احة التحرير
ومب�ش ��اركة اكرب جتمع لفناين العراق
م ��ن �أكادميي ��ي الف ��ن الت�ش ��كيلي يف
بغداد واملحافظ ��ات ولأكرث من فعالية
خ�ل�ال اال�س ��بوع املقب ��ل ..وب�ي�ن ان
ال�س ��مبوزيوم �ست�ش ��ارك في ��ه ا�ض ��افة
اىل الفنانيني معاه ��د الفنون اجلميلة
يف بغ ��داد ومعه ��د احل ��رف وال�ت�راث
ال�شعبي.

عق ��دت من�ص ��ة االبداع يف م�ش ��روع
بغ ��داد مدين ��ة االبداع/اليون�س ��كو
يف مبن ��ى بيت احلكمة على �ش ��اطئ
دجل ��ة اخلالد ،جل�س ��تها اال�س ��بوعية
ب ��ادارة الناق ��د االكادمي ��ي "�س ��عد
حممد التميمي" وعر�ض فيها الفيلم
التلفزي ��وين "املل ��ك ل�ي�ر" وه ��و من
بطولة النجم انتوين هوبكنز واميا
توم�سون وانتاج قناة ال بي بي �سي
لع ��ام  .٢٠١٨وعل ��ق علي ��ه الدكت ��ور
�ص ��ادق رحمة مدير امل�شروع بقراءة
نقدية م�س ��هبة ،وح�ض ��ر الندوة عدد
م ��ن �أدب ��اء ونق ��اد املدين ��ة وكتابه ��ا
ومبدعيه ��ا ،كماعر�ض ��ت مقاط ��ع من

الطقس

نان�سي عجرم" :نحنا
�شعب ي�ستاهل يعي�ش "
�إن�ض ��مت الفنانة اللبنانية نان�سي عجرم �إىل الفنانني
الذي ��ن يدعم ��ون املظاه ��رات ال�ش ��عبية يف املناط ��ق
اللبنانية ،واملطالبة ب�إ�سقاط النظام.
وكتبت نان�س ��ي على �صفحتها على مواقع التوا�صل
الإجتماع ��ي" :كل حلظة وكل تك ��ة قلبي مع بلدي..
نحن ��ا �ش ��عب بي�س ��تاهل يعي� ��ش وحقن ��ا نعي� ��ش
بكرامة .الله يحمي لبنان".
وعادت نان�س ��ي ون�ش ��رت فيديو يظه ��ر فيه �أحد
املواطن�ي�ن املتظاهري ��ن وال ��ذي يخاط ��ب �أح ��د
اجلن ��ود ،ويق ��ول له �إن ��ه مواطن لبن ��اين مثله،
وما يعاني ��ه املواطن يعانيه اجلن ��دي ،وعلقت
نان�سي على الفيديو بعبارة توجه بها املواطن
للجن ��دي وه ��ي" :بفدي ��ك بروح ��ي وبوالدي
لأنك الب�س الأرزة ..ب�س حط كتفك بكتفي".
�إ�شارة �إىل �أن املظاهرات ال�شعبية م�ستمرة،
وه ��ي تع ��م مناط ��ق كث�ي�رة يف خمتل ��ف
املحافظات اللبنانية.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

قانون برهم ..
يرهم!!
م�شاهدة فيديوات �ضرب �شباب
االحتجاجات و�شتمهم وو�صمهم
باخليانة  ،جتعل الواحد منا
يت�ساءل  :هل يعقل �أن يعود
العراق بعد كل هذه الت�ضحيات
وع�شرات الآالف من ال�شهداء
وماليني امل�ش ّردين �إىل دولة قمعية
تقلقها �أ�صوات املتظاهرين؟ ومن
امل�صادفات ،و�أنا �أحتدث مع �أحد
الزمالء عن فيديوات ال�ضرب
والتعذيب� ،أن نبّهني �إىل مقاالت
حما�سية كان يكتبها ال�سيد عادل
عبد املهدي يف جريدته العدالة
عندما كان رئي�س حتريرها وال
يزال ..وفيها ا�ستنكر �ضرب
املتظاهرين يف البحرين ،وطالب
احلكومة البحرينية ان تتفهم
دوافع ال�شباب ومطالبهم  ..وا�شار
ال�صديق �إىل �أن عادل عبد املهدي
قدم ذات يوم ومن خالل �إحدى
افتتاحياته ن�صائح �إىل احلكومة
الفرن�سية ب�ش�أن تظاهرات �أ�صحاب
ال�سرتات ال�صفراء.
لنرتك افتتاحيات عادل عبد املهدي
"العادلة" ،ونطرح �س�ؤا ًال ب�سيط ًا :
مَن امل�س�ؤول عما يحدث؟ املواطن
املحا�صر بالبطالة و�سوء اخلدمات
والأمرا�ض والفقر� ،أم رئي�س
الوزراء الذي تعهد قبل عام بالتمام
والكمال ،بتقدمي الفا�سدين �إىل
الق�ضاء و�إرجاع الأموال املنهوبة
�إىل خزينة الدولة ،و�إعالء �ش�أن
التنمية ومعها الرخاء والعدالة
االجتماعية ،لنكت�شف بعد �سنة
بائ�سة � ّأن الرجل طالِبُ �سلطة،
ولي�س طالب عدل  ..وبعد ماذا
عن م�س�ؤولية رئي�س اجلمهورية،
حامي الد�ستور الذي مينح
املواطن احلق يف التظاهر
والتعبري عن ر�أيه؟ �سيقول البع�ض
يا رجل دع الرئي�س يف حاله ،فقد
حقق اليوم منجز ًا كبري ًا ،حيث
ف�صل قانونا لالنتخابات لـ " يرهم
" على مقا�س ال�شلة ال�سيا�سية
نف�سها ،وهو قانون �أقل ما يقال
عنه �إنه ميثل عملية احتيال
ون�صب �صارخة على ال�شعب.
�أيها املواطنون �أنتم �سبب كل
الأزمات ،ت�أكلون ب�إفراط ،تنتقدون
بال فهم ،ت�س�ألون كثري ًا :ملاذا
كل هذا الف�ساد يف امل�ؤ�س�سات
احلكومية؟ وملاذا يعي�ش الذين
ينهبون الوطن يف رخاء؟ �أيها
املواطنون �أنتم م�شاغبون ،لأنكم
تريدون �أن حتيوا من دون �أن
ُتهانوا ،و�أن تناموا يف �أمان،
تريدون حياة كرمية ،وهذا كثري
يف زمن خطب عبد الكرمي خلف .
ولهذا يريد منكم عادل عبد املهدي
اليوم �أن ت�صمتوا ،من �أجل حماية
مكت�سبات ال�سلطة ،و�أن ال تتحدثوا
مبفردات مثل الدميقراطية،
والعدل ،والتنمية ،وحما�سبة
الفا�سدين ،ل ّأن مثل هذه الأحاديث
هي حماولة "بعثية" ،لال�ساءة اىل
احلاجة ناجحة ال�شمري رئي�سة
م�ؤ�س�سة ال�شهداء التي لفلفت
املاليني ،فقرر الق�ضاء تكرميا
لـ"جهادها" ان ي�صدر عليها حكما
بال�سجن مع وقف التنفيذ.
يريد منكم رئي�س الوزراء �أن ال
ُتظهروا حزن ًا على هذه الدولة
التي حتولت �إىل جمهورية �أحزاب
وقبائل وطوائف ،فعبد املهدي
يف هذه اللحظات يرفع �شعار:
"�أنا الدولة والدولة �أنا� ..أنا
القانون والقانون �أنا� ..أنا فوق
القانون والد�ستور واملحا�سبة
والق�ضاء� ..إ�صمتوا حتى �أر�ضى
عنكم ،و�أ�سمح لكم باحلياة ،و�إال
فالهراوات جاهزة دون م�ساءلة
�أوحما�سبة.!! " .

امللك لري ..يف من�صة �إبداع بغداد
الفلم يف �أثناء احلوار.
.د� .س ��عد التميمي ق ��ال -:ان الفيلم
م�أخ ��وذ ع ��ن م�س ��رحية �شك�س ��بري
املعروف ��ة (املل ��ك ل�ي�ر) ،وقدم ��ت يف
امل�س ��رح بكل العامل بعدة قراءات من
�ضمنها القراءات املتعددة يف العراق.
كما قدمتها ال�س ��ينما العاملية يف عدة
اف�ل�ام ،واليوم نراها جمددا يف فيلم
تلفزي ��وين من انتاج العام املا�ض ��ي.
�س ��نعر�ض الفيلم على ح�ض ��راتكم ثم
ي�أخذن ��ا الدكت ��ور رحمة يف �س ��ياحة
فكرية وجمالي ��ة عن الفيلم وابطاله.
يف حني قال د� .صادق رحمة-:
فك ��رة الفيل ��م او امل�س ��رحية تعال ��ج
مت�س ��ك امللك ل�ي�ر باملكا�س ��ب وتخليه
عن امل�س� ��ؤولية جتاه امللك وال�ش ��عب
والوط ��ن .ام ��ا بط ��ل الفل ��م �أنت ��وين

هوبكن ��ز فق ��د حازعل ��ى جائ ��زة
الأو�س ��كار مرت�ي�ن .كم ��ا �أدى ال ��دور
نف�س ��ه يف الثمانينيات على امل�س ��رح
ال�شك�س ��بريي يف لن ��دن لنف� ��س

ال�شخ�صية .لذلك كان متمكنا وبارعا
يف اداء ال�شخ�ص ��ية .وا�ضاف -:كما
ا�س ��تطاع املخ ��رج �أن يح ��رر احداث
امل�س ��رحية م ��ن �س ��ياقها التاريخ ��ي

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقية حال ��ة الطق�س لهذا الي ��وم (االثنني) �أن
درج ��ات احل ��رارة تنخف� ��ض قليال ع ��ن معدالته ��ا املا�ض ��ية ،وان اجلو �س ��يكون غائما مع
احتمال �سقوط امطار يف بع�ض املناطق.

ويدفعه ��ا باجت ��اه الوق ��ت املعا�ص ��ر
من خ�ل�ال املكان ،وم ��ن خالل الربط
الذكي لالحداث بتوقعات م�ستقبلية،
و�س ��يطر متاما على �س ��ياق االحداث
وحركة ال�ش ��خو�ص بطريقة باهرة.
كم ��ا �أ�ش ��ار اىل �أن الفيلم فيه تكثيف
وتركي ��ز عل ��ى م�س ��توى الأح ��داث
وامل�ش ��اهد واحل ��وار ل ��ذا خ�ل�ا م ��ن
احل�ش ��و الزائ ��د .ومتيز بت�ص ��ويره
االخاذ.
ب ��د�أت بع ��د ذل ��ك املداخ�ل�ات والآراء
ح ��ول الفيلم وامل�س ��رحية والفوارق
بينهم ��ا .كم ��ا اخ ��ذ بط ��ل الفيل ��م
وامل�سرحية "انتوين هوبكنز" ح�صة
اال�س ��د على ادائه املثري لل�شخ�ص ��ية،
وه ��و الفنان املقتدر عامليا وما�ض ��يه
ي�شي بالكثري من االجنازات الفنية.

ا�ش ��ار الدكت ��ور املحا�ض ��ر �س ��عد
التميمي اىل جناح الفيلم يف احلوار
املكثف لطبيعة امل�س ��رحية ال�شعرية،
ف�ض�ل�ا عن التوظيف الناجح للمكان،
وحماكاة الفيل ��م للطبقة ال�سيا�س ��ية
الت ��ي تك ��ون بعي ��دة ع ��ن ال�ش ��عب،
وان�ش ��غال املل ��ك مبلذات ��ه وام ��وره
ال�شخ�ص ��ية ،مم ��ا ادى اىل انف�ل�ات
ام ��ور الب�ل�اد من بني يديه .و�ش ��ارك
ال�ش ��اعر الدكتورحمم ��د ح�س�ي�ن �آل
يا�س�ي�ن ب ��ر�أي يف النقا� ��ش �أك ��د فيه
ان الفيل ��م ق ��دم ر�ؤي ��ة تلفزيوني ��ة
للم�سيحية ،وحافظ �إىل حد كبريعلى
اللغة ال�شعرية امل�سرحية كما ارادها
�شك�س ��بري يف م�س ��رحيته اال�ص ��لية،
مما اعطى جمالية م�ض ��افة لالحداث
وفعل ال�شخ�صيات..
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