
تـــعـــلــيـــمـــات تــكـــتب وتـــطـــبق! لــو 
ـشــروع سـيـجـد ــصـادقـة عــلى هـذا ا ا
ـواطن نـفـسه مـكبـل أكثـر والـصـحفي ا
ـكـنه احلـديث أو الـنـقـد أو خــاصـة ال 
كــتـابــة اي شيء خـوفـا مـن الـسـجن أو
لـــذلك وجب إجـــراء حـــوار الـــغـــرامــــة 
شــــامـل مع أهل االخــــتــــصــــاص داخل
ــان الـعــراقي ويــجب االســتــمـاع الــبــر
لـلـشبـاب خاصـة وتشـريـكهم في قـانون
ســيـبـقى ألجــيـال قـادمــة .الـيـوم الـدول
ـقـراطـيـة يـجب أن الـتي تـقـول انـهـا د
تــتـحـمل مـسـؤولـيــتـهـا في ذلك وتـتـيح
لــلــفــرد ان يــعــبـر عـن رأيه بــحـريــة في
نــفس الــوقت احلــكـومــة تــكـون راعــيـة
وحـاميـة لهذا الـشعب وليس أن تـقمعه
بـاسم القانون. ووجهت منظمة أوهارد

الـهـولنـدية رسـالة قـبل أيام الى رئـاسة
ــفـوضـيــة الـعــلـيـا مــجـلس الــنـواب وا
ـستقـلة حلقـوق االنسان وبـعثة األ ا
ــتـــحــدة في الــعــراق مـــكــتب حــقــوق ا
قترح االنـسان حول مـشروع القانـون ا
ـعـلـومـاتـيـة . وقـد تـضمـنت لـلـجـرائم ا
االتي ( تـبدي منظمة أوهارد الهولندية
قـلقها من إجراءات الـدولة العراقية في
تــبـني مـشــروع قـانـون جـديــد بـعـنـوان
ــعـلــومــاتـيــة والـذي قــانــون اجلـرائم ا
ـنــظـمـة االطالع عـلى تــسـنى خلـبـراء ا
مـسودته وبـصدده نـود اإلشارة إلى أن
حـــقــوق األنـــســان وحـــريــتـه ال يــجــوز
الـتضحـية بها من غـير ضرورة تمـليها
مـصلـحة اجـتمـاعيـة لهـا اعتـبارها  مع
وضع ضـوابط ومقـاييس اكـثر إحـكاما
ــنـهي عن لــتــحـديــد مـاهــيــة األفـعــال ا
ارتــكـابـهـا ويــقـرر لـهـا صــفـة الـتـجـر
ـا يزيل لـيـتسـنى للـمكـلف جتـنبـها  و
الــغــمــوض عــلى الـنــحــو الــذي يــجـرد

اإلعالمـيـ العـراقيـ وسـيقـضي على
أي مــسـاحــة لــلـتــعـبــيــر عن الـرأي في
الـبالد وهو يسعى الجل تكريس اعالم
الـسـلطـة وعودة الـديـكتـاتـورية بـأبشع
صـورها. واالفـضل هو اعـادة صيـاغته
وحتـديد االمـور التي تـمس امن الدولة
ــســاس بــحــريـة بــشــكـل خــاص دون ا
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قيمة فـيما تقول األعالمية التـونسية ا
في تـركيا خولة بن قياس وانا اتصفح
مــسـودة الــقـانــون لم أرهق كـثــيـرا من
ــوجـــودة بل مـن حــجم ـــادة ا حـــجم ا
ـــؤبـــد ,غــــرامـــة عــــبـــارات الـــســــجن ا
ــــا هـــذه أكــــثـــر يــــعــــاقب ر مــــالــــيـــة
ــسـودة . ــصــطـلــحـات الــواردة في ا ا

وقـالت بن قـياس
فــي حـــــــــــديـث لـ
(الـزمان ) لـو كنا
فـي الــــعـــــصــــور
ـــة الـــتي الـــقـــد
كـانت تـعيش في
مــــحــــيط ضــــيق
بــعـقـلـيــة ضـيـقـة
تـــــــكـــــــون هــــــذه
ـسـودة ناجـحة ا
. لــكن الــيـوم في
ــة عـــصــر الــعــو
وحـرية االنـترنت
وفـي عـــــــــصـــــــــر

الــتــطـور الــتـكــنــولـوجي تــصــبح هـذه
ــســودة خــارج الــتـاريـخ.  الـيــوم من ا
عطيات الشخصية حق الدول حماية ا
ومـواقعـها ولـكن ايضـا ليس من حـقها
الـتضـييق عـلى احلريات . مـشكـلة هذا
الـقـانـون انه لم يـأتي ليـحـمي اجملـتمع
من اجلـرائم ويـكـفل حريـة الـتعـبـير بل
جـاء على مقـاس سلطـة تريد الـسيطرة
ـادة بــأي شـكل عـلى تـفــكـيـر الـنـاس. ا
الــثــالـــثــة كــلــهــا جتــر وحتــذيــر من
ـــســاس بــاســتــقالل الـــبالد ولــكن لم ا
يـفسر أحد لـو شاب انتقـد احلكومة أو
وضـع صــــورة كـــــاريـــــكــــاتـــــور ألحــــد
ـســؤولـ فـهل يـعـتـبـر مـجـرم يـجـوز ا
سـجنه أو حريـة تعبيـر تكفلـها الدولة?
مـن صـــــــاغ هــــــــذا الـــــــنـص هـل وضع
بــحـسـبـانه االتـفـاقــيـات الـدولـيـة الـتي
سودة تـتعارض مع أغلب ما قيل في ا
! الــيـوم هل الــعـراق يــريـد الـتــأسـيس
ـؤســسـات والـقــانـون أو فـقط لــدولـة ا
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حـذرصـحـفيـون وقـانـونـيون ومـثـقـفون
ومــعـنـيـون من خـطــورة تـمـريـر قـانـون
ـعـلـومـاتـيـة بـصـيـغـته احلـالـيـة الـتي ا
تـقـيـد حـريـة الـتعـبـيـر والـنـشـر وتـعمل
عــلى تـصـفـيـة الـصــحـفـيـ والـوسـائل
االعالمــيــة الـتي تــتـقــاطع مع سـيــاسـة
جـهـات متـنـفـذة تسـعى لـتحـقـيق مآرب
خــاصــة جتـــر الــبــلــد الى الــويالت من
خالل الـرقابـة السـلطـوية الـتي تتـنافى
ــقـــراطي حتت بــنــد مـع الــنــظــام الــد
ـسـاس بأمـن البالد .مـطـالبـ بـالكف ا
عـن تـــقــــيــــيــــد احلــــريـــات والــــتــــوجه
الصـالحــات قــانــونــيــة حتــمي حــقــوق
الــفــرد بــدالً من قــمــعـهــا. حــيث وصف
ــرصــد الــعــراقـي لــلــحــريــات رئــيـس ا
الـصـحـفيـة هـادي جـلو مـرعي الـقـانون
بـاخملـيف ألنه يكـرس اسـتبـداد الـنخـبة
ـتـسلـطـة التي الـسـيـاسيـة احلـاكمـة وا
نقلت احلكم من سلطة الفرد الى سلطة
النخبة الفاعلة. وقال مرعي لـ (الزمان)
 أن (اخلـشـيـة التي دفـعت الى مـحـاولة
تــشــريع هــكـذا قــانــون كــهـذا ســبــبــهـا
صــعــود جــيل شــاب طــامـح مــعــتـرض
مـتمرد بـينما هـذه النخب تـريد اسكات
طالـبة بالتـغيير وبـالعدالة االصـوات ا
االجـــتــــمـــاعـــيــــة والـــتـــوزيـع الـــعـــادل

للثروات).
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مـنوها" الى ان ( القـانون برمته جتر
لـــكل من يـــعــتـــرض ولـــكل من يـــطــالب
بــاحلـقـوق هم يـريــدونه اشـبه بـالـنص
ـقـدس الـذي يـحق لـهم فـقـط تـفـسـيره ا
عــلـى هــواهم لــكي يــكــرســوا نــفــوذهم
ويـحـمـوا مـصـاحلـهم ويـعـطـلـوا حـركـة
ـشهـد الطول الـشـعب ولكي يـتسـيدوا ا
ـكـنـة.) فـيـمـا أكـدت الـصـحـفـية فـتـرة 
والـنـاشـطـة في مـجـال حـقـوق األنـسان

ــقـيــمـة فـي بـاريس أفــراح شـوقي أن ا
الـقانون  يحـمل عقوبات خـطيرة وغير
مــنــطـــقــيــة  وهــو ا االكــثــر عــنــفــا في
ـنـطـقة الـعـربيـة اذ لم جتـرؤ أي دولة ا
عــلـى تــــــشــريع مــثل قــانــون كــهــذا  .
وقـــــــالت شـــــــوقي لـ ( الـــــــزمــــــان ) أن
(الـقـانـون يـتـعـارض بـشـده مع مـااقـره
الـدستور الـعراقي من ضمـانات حلرية
الـتعبير وحماية حقوقه وتام حياته
...الـغريب ان العقـوبات اجلزائية   في
ــؤبـد الــقــانـون  تــصل  الى الــسـجن ا
ـالية  الى 50 مـليون دينار والـغرامة ا
لــكل من مــارس حـقـه بـنــقـد الــعــمـلــيـة
الـسيـاسيـة او النـظام االنـتخـابي مثال
شرع ان ذلك يـعني  مـساسا واعـتبـر ا
بــــأســـتــــقالل  الــــبالد ووحـــدتــــهـــا او
مـصـاحلهـا االقـتصـادية او الـسـياسـية
او الـعسـكريـة! وهذا يعـني ان السـلطة
في الـبـلد بـعـد اقرار الـقـانون سـتـتربع
عـلى برجها العاجي وال احد قادر على
الحظات او الـنقد القـانون كما ابـداء ا
يــتـفق  مـخـتــصـون  جـاء الجل غـايـات
الـتصفيـة السياسـية للخـصوم وبشكل
قـانــوني وكـذلك لـلـصـحـفـيـ ووسـائل
االعـالم اذ ان الـعـقــوبـات و الــغـرامـات
الـكـبـيـرة وإمـكـانـيـة تـأويل الـنـصوص
بـــحــسب الـــشــهــيـــة ســتـــجــعل من أي
مـنـشـور أو معـلـومـة تنـشـر سـواء على
احملـــطــات اإلعالمـــيــة أو عـــلى مــواقع
ـسـاءلة الـتـواصل االجـتـماعـي عرضـة 
صـاحـبهـا وعـرضة  لـعـقوبـات الـسجن
ــالــيــة الــطــائــلــة وهـذا والــغــرامــات ا
يـناقض الدسـتور العـراقي الذي ضمن
حـق احلــريـــات لـــلـــفـــرد ..ا) وخــتـــمت
شـوقي بقولها أن (القانون اذا ما طبق
ـا يـحمـله من بـنـود خطـيـرة سيـكون
ـــثــابـــة ســيـف  مــســـلّط عـــلى رقــاب

احملـكـمة من سـلطـتهـا الـتقـديريـة التي
ـة أو ــوجــبــهــا وقــوع اجلــر تــقــرر 
فــرض عــقـوبــة أو تــدبــيـر بــغــيـر نص
ـبـدأ الـشــرعـيـة اجلـزائـيـة ( ال حتــريـاً 
ة وال عقـوبة أال بنص ) فـمشروع جـر
ــقــتــرح  والــذي اعــد وفق الــقـــانــون ا
فـلــسـفـة عـقـابـيـة مــبـالغ بـهـا من حـيث
عــقــوبـات الــسـجـن الـطــويــلـة قــد جـاء
بـنـصـوص تـفرض قـيـود خـطـيـرة على
احلـرية الشخصية وحـرية التعبير عن
الـــراي لــلـــمــواطـن الــعـــراقي من خالل
تــبـنــيه مـفــاهـيـم ومـضــامـ غــامـضـة
ونـصوص غـير محـددة بصورة قـاطعة
حتــمل تــعـبــيــرات مـرنــة وفــضـفــاضـة
ومــتــمــيــعه حتــتــمل اكــثــر من مــعــنى
وتـفــتح الـبـاب واسـعـاً أمـام االجـتـهـاد

ــصــالح والـــتــســيس واالســتـــهــداف ا
ن يـخـالـف  نصـوصـه عـقـوبات ويـقـرر
ــؤبـد جــســيــمــة تــصل إلى الــســجـن ا
وغـــرامــات مــالــيـــة هــائــلـــة تــصل إلى
خـــمـــســـ مـــلـــيـــون ديـــنـــار عـــراقي .
دني وبـالعودة إلى نصوص القانون ا
الـــعــراقي رقم 40 لـــســنــة  1951عــلى
ـثـال لم جند فـيه نـصـاً يـعرف سـبـيل ا
قتضاه مفهوم النظام العام الـقانون 
واآلداب الــعـامــة الـذي يـجــرم مـشـروع
واد 3 قترح مـخالفتها في ا الـقانون ا
4 مـنه . وهـو األمـر الـذي دفع مـجـلس
الــنــواب فـي الــعـام  2012الســتــفــتــاء
رقمة احملـكمة الدستورية في الدعوة ا
والــــــتي أوردت 2012 لــــــســـــنـــــة 63
بان تـفـسيـراً أكد الـغمـوض ولم يرفـعه
ــفــهــومـــ يــتــغــيــران قــررت أن كـال ا
ــكــان! وأوجـبت بــاخــتالف الــزمـان وا
احملـكـمة في قـرارهـا أوالً في معـرفة أن
الـتصرف أو الفعل يعد مـخالفاً للنظام
الـــــــعــــــام واآلداب بـــــــالــــــرجـــــــوع إلى
الـتشريعات كافة لتحديد أن الفعل كان
مــحــظــوراً من عــدمه. وبــخالفه يــكـون
الـرجـوع ثـانيـاً لـلـقضـاء الـذي عـليه أن
يـقــرر أن الـفـعل كـان مـخــالـفـاً لـلـنـظـام
الـــعــــام أو اآلداب الـــعـــامـــة في ضـــوء
الــقـواعـد اجملـتـمـعــيـة. ونـحن وان كـنـا
نـؤيد ما ذهبت اليه احملكمة في اخليار
األول بـالـعـودة لـنـصوص الـتـشـريـعات
الـتي تنص عـلى مخالـفة الـفعل للـنظام
الــعـام واآلداب كـونه يـتـوافق مع مـبـدأ
الـشرعية اجلزائية فأننا جند ما ذهبت
الـــيه احملـــكـــمـــة فـي اخلــيـــار الـــثـــاني
ة وال بـدأ (ال جر مـتعـارضاً مع ذات ا
عـقــوبـة أال بـنص) وانه بـغـيـاب الـنص
لـيس للقاضي أن يجرم وان كان مؤمناً
بـخـالف ذلك وفـقـاً لـقـنـاعـاته وثـقـافـته.
ـسـمـيات وذات احلـال يـنـسـحب عـلى ا
حيث لم يورد عادية  األخرى كاجلهة ا
الـقانـون اجلزائي الـعراقـي تعـريفـاً لها
بل اقــتـصـرت نــصـوص الـقــانـون عـلى

إيــراد مــفــهــومــ اثــنــ هــمــا الــعـدو
ــــادة 189/1 مـن قــــانــــون وعـــــرفــــته ا
الـعـقـوبـات  لـلـتـعـبـيـر عن وجـود حـالة
ـقابـلة حـرب بـغض النـظـر عن اجلهـة ا
ســواء كـانت دولـة أو احـد رعـايـاهـا أو
جـماعة سياسيـة معادية ال حتمل صفة
الـدولة أو من يعصي الـدولة ويحاربها
و ـسـلـحـة ويـعـنـي هـنـا الـتـنـظـيـمـات ا
ــعـاديـة  والـذي ربط مــفـهـوم  الـدولـة ا
بـــ أفــعـــال الــتـــجــسس والـــتــخـــابــر
والتعاون مع الدول واجلهات األجنبية
الــــذي يــــشــــيــــر إلى خالف ســــيــــاسي
وأيـديولوجي يتسم نسبيا بالثبات. أال
ـعـادية أنـنـا لم جنـد تـعـريـفـاً لـلـجـهـة ا
لـيـتــسـنى لـلـمـواطن الـعـراقي جتـنـبـهـا
ادة 3 وبـالتالي جتـنب معاقـبته وفق ا
مـن مــــــــــشـــــــــروع
الـقانـون بالـسجن
ـؤبـد والـغـرامـة! ا
خـــتـــامـــاً تـــوصي
مــنــظــمــة أوهــارد
مـــجــلس الــنــواب
وجلـــــــــــــــــــــــــــــانــه
الـتشـريعـية وعلى
وجـه اخلــصــوص
الـلجنـة القانـونية
وجلــــنـــة حـــقـــوق
األنــســان مــراعـاة
مــــا تــــقـــدم كــــمـــا
وتــــــــــــــــــــأمــل مــن
ــسـتـقـلـة مــفـوضـيـة حــقـوق األنـسـان ا
الـتدخل لـدى السـلطـة التـشريـعيـة لذت
ـادة 19 مـن الـعـهـد الــغـرض .وتـنص ا
ـدنيـة والـسـيـاسـية الـدولي لـلـحـقـوق ا
عـلى ان  لـكل إنـسان احلق في اعـتـناق
اآلراء دون مـضايقـة ولكل إنسان احلق
في حـريـة الـتعـبـير. ويـشـمل هذا احلق
حــريـته في الــتـمـاس مـخــتـلف ضـروب
ـعـلـومـات واألفكـار وتـلـقـيهـا ونـقـلـها ا
ــا اعــتـــبــار لــلــحــدود إلـى آخــرين دو
سـواء على شكـل مكتـوب أو مطبوع أو
فـي قـالب فـني أو بــأيـة وسـيــلـة أخـرى
يـخـتـارها.ووصـفت مـنـظـمات حـقـوقـية
دولـيـة وعـراقيـة مـشروع قـانـون جرائم
ان بأنه ـعلوماتـية الذي يناقـشه البر ا
ـثل تـراجعًـا خـطيـرًا حلـرية الـتـعبـير
في الـعـراق داعـيـة إلى سحـبه وتـنـظيم
ــدني إلعـداد مــشــاورات مع اجملـتــمع ا
تــشـــريــعــات جــديــدة تـــتــنــاول جــرائم
اإلنـــتـــرنت تـــضـــمن احـــتـــرام حـــقــوق
اإلنـسـان األسـاسـيـة.فـيـمـا طـالب مـركـز
حـقوق العراقي لدعم حريـة التعبير في
بــيـان صــحـفي مــجـلـس الـنــواب بـعـدم
علوماتية محذرًا تـمرير قانون جرائم ا
من أنـه سيقيّد حرية التعبير في البالد
بـسـبب بـعض مـواده الـتـي ال تتـنـاسب
مـع حـجم األفـعـال الـتـي قـد تـرتـكب في
ـركـز الى انه مـواقع اإلنـتـرنت.ولـفت  ا
(في الـوقت الذي يسجل فـيه الكثير من
الحـظات الكثيرة على مشروع قانون ا
ـعـلــومـاتـيـة فــإنه يـخـشى من جــرائم ا
ـبـطـنــة بـعـقـوبـات تــشـريع الـقـوانــ ا
ـواد ذات  تـفـســيـر مـتـعـدد شــديـدة و
تهدف إلنهاء األصوات التي تنتقد أداء
الـسلـطات أو تـوقف حريـة التـعبـير في
مـواقـع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي وشـبـكـة
اإلنــتــرنت ) . مــشــددا" عــلى (إخــضـاع
مـشروع القـانون إلى النـقاش العام من
ـتخـصصـ ليـكون قـبل قـادة الرأي وا
مـوافـقًـا لـلـدسـتـور والـقـوانـ الـدولـية

قراطية.) وأن ال يتخطى حدود الد

ن ن كان مـعه و سـأدع كـلـمات الـتـهـديـد الـتي صـدرت منه مـوجـهـة لـلـضابـط و
وصفهم بانهم يقفون خلفه من جهات.

ـفتـرض ان في الـبالد قـوان سـيـجري امـتـحـان وجودهـا النـصاف ادعـهـا الن ا
اصحاب احلق.

نحن امـام قضية ليست سيئة بالـكامل فكل قريب من الواقع العراقي يعرف من
هم االقويـاء في البلـد وكيف صـاروا اقويـاء وقطعـا يتـفق معي كثـر انهم مـعادلة

تساوي احلكومة وتتفوق عليها وكانت متفوقة.
عروف لـلحوزة ومع نـشور لعـمليـة استيـقاف الرجل ذي الـزي ا مقطـع الفيـديو ا
عمـامة سوداء لم يتم برضى رجل الدين هـذا وواضح انه اجتهاد من الضابط
ـواقع ـتـصـلـة  الن ثـقــافـة الـتـصـويـر عـبـر الـهـاتف السـيـمــا الـهـواتف الـذكـيـة ا
الـتـواصل االجـتـمـاعي لـهـا اعـتـبـار- هــذه الـثـقـافـة- لـدى اكـثـر الـعـراقـيـ من
تـصـوير طـعـام الـفطـور الى تـصـوير عـمـلـيات الـدفن وتـصـوير وثـائق احلـكـومة

ونشرها.
ـالـكي ومن خالل االسـتـمـاع لـكـلـمـاته يـظـهـر انه وبـعـفـوية لـيـست الـرائـد عـلي ا
ـعـمـم اي هـديـة جـلـبت لــنـا مـعك ويـفــتش قـبـاء الـرجل مـكــتـمـلـة قـال يــخـاطب ا
ليسـتخرج ما بدا انها عملة لدولة الكويت مكمال.. جئت تشتري الزئبق االحمر
ـلقى الـقبض علـيهـا اقرت بذلك ثم اظـهر احـتراما مـصورا امام وان العـصابة ا
ا بدا انه قطع  الكـاميرا لعمامة الرسول- وفيهـا حديث- وتعلو اصوات داخل ا

تصاعد انفعالي للمجموعة.
ـعــمم والـنـقـطـة الـقـاتـلـة كـانت قـضـيـة ـشـهـد صب في صـالح ا تـصـويـر هـذا ا
ـشهد اثارتا السيد واثق الـبطاط النه بنى انفعاله الذي العمـامة وتلك النقطة و ا

شهد العمامة. اعقبه التهديد باالستناد 
قـلت اني سـأتـرك جـمـل الـتـهـديـد واذهب لـبـدايـة حــديث الـبـطـاط وقـد ظـهـر في
الثـواني االولى هادئـا لكن الـتحـفز كـان باديـا و ان مكـتومـا وجه البـطاط حـديثه
رابـطـا الضـابط بـأخرين لـيـصل مـبتـغـاه وهي اسمـاء لم يـسمـهـا لكـنه قـال" كان
االولى ان تطـاردوا من سرق العراق لست عشرة سنة" هـنا فقد البطاط اعصابه

من ضغط كتمان االنفعال فنطق متحررا بكل ما دار بذهنه.
شـهد يتبدل فـرأيي الشخصي ان رمزيـة العمامـة حتديدا في العـراق جعلت ا
ـا اراد احـراج الــرأي الـعـام مـتـوقـعـا ان ال تـكـون االمـور لـصـاحله الـضـابط ر
عـمم فقـد كان متـماسـكا وان بـدا عليه شيء من فحـمى نفسه بـالتـصويـر اما ا
ارتبـاك خففه انـتباهـته انه يجري تـصويره ولـذا فانه لم يظـهر اي مقـاومة وخلع

ا طلب اليه مغلفا تقاطيعه بشيء من عالمات تأثره باالهانة. العمامة 
راجـعة تاريخية بسيطة نعرف ان محمدا النبي وال بيته من االمام علي وولديه
وولد االمامـ احلسن و احلس لم يحتكرا لونا بعـينه للثياب و ال العمامة كما
ـستـقر الـذهني لـلون ان لبس الـعمـامة لم تـكن حكـرا على بـيت النـبوة غـير ان ا
ـعتم به هـو شريف االسود وهـو اللـون الذي اخـتاره الـعـباسـيون ذهب الى ان ا

النسب.
اعـلم من خالل دراسـتي لـلقـانـون ان هنـاك فرقـا شـاسعـا بـ الدلـيل و الـقريـنة
وان لـلـقـضـاء الفـصل فـي قبـول الـقـريـنـة من عـدمه او االسـتـئـنـاس بـهـا غـير ان
عـمم والتي اعتـقدهـا تدينـه وكانت النـتيـجة على الضـابط ساق معـلومـاته الى ا
االقل خالل التـصويـر ليـست سوى عـشرة دنـانيـر كويـتية وال يـوجد نص يـعاقب

على حمل نقود دولة مثل الكويت.
ن هم بأسـتثناء تفهم عتب البطاط الذي صـاغه بشكل لوم موجه بحجة الضابط 
اعـلى مـنه بـالـطـلب لـلـقـبض عـلى اكـلي مـال الـعـراق اكل االبل نـبـتة الـربـيع وذلك
استـشهاد بسطر من توصيف لالمام علي جملموعة احاطت باخلليفة الثالث فأن
ـكن له ان يـتـحـدث بـهـا حـتى وان نـفس عن غـضـبه بـجمل قـضـايـا كـبيـرة كـان 
ـقـطع و بـ جـعـلت كـثـيـرين يـربـطـون دون مـعـلـومـة بـ الـرجل الـذي ظـهـر في ا

السيد البطاط.
حتى هـذه الـساعـة لم يـتم االعالن سـوى عن خبـرين حتـقـيق مع الضـابط ونـية

رفع دعوى على تهديدات البطاط.
ـقـطـعــ بـشـكل غــيـر مـوفق كــأن رمـزيـة الــعـمـامـة ظــهـرت خالل احلـدث وفـي ا
ا قال للـشيخ انزع الـعمامـة النها عمـامة الرسـول اوصل شعورا وهو الضـابط 
بسبب مـعرفته بالـتصوير ان الـعمامة لـيست محل ثـقة او انها حصـانة قد ترفع
ه المـر نـزع ـا عـبـر عن ا بـأمـر امـني الـبـطـاط ايـضـا اوصـل شـعـورا مـشـابـهـا 

الـعـمـامـة في وقت كــان خـطـابه الـقـصـيـر لـو اسـتـبـعـد مـنه
التـهديد مكتفـيا بنقد الـتصوير واحلوار و مـوجها عتبا
ـا جرى خالل العقد و النصف ولو بـأنفعال لالنتباه 

لكان نال تعاطفا.
ـاذا عــــدت الـعـمــــامـة مـهـمـة بـقدر الســــــؤال هـو: 

العراق?.
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الـطـائـفـة الـيــهـوديـة الـعـريـقـة  الـراسـخـة
بعـمق في احلـيـاة االجتـمـاعيـة والـثقـافـية
واالقتصـادية في العـراق  تتعـرض خلطر
ــذابح  وحــتى إذا كــان ال يـزال دائم من ا
هنـاك من ال يـرغـبـون في االعـتـراف بذلك 
فإن أعضاءه يـدركون بشـكل متزايـد نهاية
االقـتـراب. الـسـمـة الـرئـيـسـيـة لـلـفـيـلم هي
إلـقــاء الــقـبض فـي بـدايــة قــصـة عم أبي 
وهو صحفي نشـر مقاالً مناهـضا للنظام 
ومــحـــاولــة آفي (دانـــيــيل جـــاد) وراشــيل
(يــاســمــ آيــون)   زوجــة عــمه  حتــديــد
ــســاعــدة مــوقع الــعـم وإطالق ســراحه. 
ـكن هذا محـامي مـسلم صـديق العـائـلة 
احلدث دايان بتـقد مجمـوعة واسعة من
الشـخـصـيات الـتي تـمثـل مخـتـلف شرائح
اجملـتـمـع الـيـهــودي في هـذه الـلــحـظـة من
ـتـزايدة ـشـاركـة ا تـاريـخـهـا  مع وصف ا
ـصـيـريـة الـتي ألبي نـفـسه في الـقـضـايـا ا
تواجه عـائـلته ومـجـتمـعه. قـصة عم أبي 
صحـفي نشـر مـقاالً ضـد النـظام  وجتـربة
أبي (دانـــيــيـل جــاد) وراشـــيل (يــاســـمــ
ــســاعـدة مــحـامٍ عـيــون)  زوجــة عـمي  
مــســلم (رون شــاهــار). وفي نــفس الــوقت
ـــتــزايـــدة في لـــوصف مـــشــاركـــة والـــده ا

ـصـيريـة الـتي تـواجـه عائـلـته الـقـضـايـا ا
ومجتـمعه. ما يـحاول دايان فعـله في فيلم
" مــطـــيــر احلــمـــام " هــو خــطـــوة مــثــيــرة
لإلعــجـاب  لــكن الــنـتــيـجــة لم تــنـجح في
حتقيق أهدافه بالـكامل خالل الفيلم. وهي
تمـتد بـ السـرد ومحـاولة تـزويد احلـبكة
بسـياقـها الـتـاريخي والـتحـليـلي. اذ يدرك
مـشـاهدو الـفـيـلم الـعـوامل اإليـديـولـوجـية
الــتي تــعــمل داخل اجملــتــمع الــيــهـودي -
ـــنـــاهــــضـــون لـــهـــا  الــــصـــهـــايـــنــــة  وا
ـعارضـون أيـضًـا حتـقيق والـشيـوعـيـون ا
الرؤية الصهيونـية  وهناك من ال ينتمون
إلى أي من هـذه اجملمـوعـات ويـتجـاهـلون

ما هو متوقع .
 U ö²šô« Õdý

 لــــكـن الـــفــــيــــلم ال يــــفــــســـر اخلــــلــــفــــيـــة
اإليـــديــولـــوجــيـــة والــتـــاريــخـــيــة لـــشــرح
االختالفات األيديـولوجية بـ اجملموعات
داخل اجملتمع  ويـبدو أنه يـتكون أحـيانًا
من شــظــايــا من احلــبــكــة  وشــظــايــا من
علومات الـتاريخية. األفكار وشظايـا من ا
ـا فـيه كل هـذه لــيـست دائـمـا مــتـكـامــلـة 
الــكــفـايــة  وأحــيــانــا تــخـلـق شـعــورا من

لل.  االرتباك وا
ثيرة شاهد اجلميلة وا هناك العديد من ا
لإلعـجاب فـي الفـيـلم  إذ يـسـتـخـدم دايان
ــمــثــلــ  وكــلــهم ــهــارة الــعــديــد من ا
يــقـــومــون بــعــمـل جــيــد  لـــكن في بــعض
األحيان يـكون هـناك شعـور بأن أجزاء من
ـشاهـد االخـرى  حتى الفـيـلم أفـضل من ا
بلغ يثير اهتمامًا طوال مدة إذا كان هذا ا
شاهدة. ويعـد فيلم " مطـير احلمام " هو ا
الفـيلم األكـثر طـوال من ب االفالم االربـعة

التي اخرجها دايان . 
كان افـتـقـاره لإلبداع الـسـينـمـائي وغـيابه
عن هـذا الـعــمل عـلى مـدار الــثالثـ عـامًـا
اضية (فيلمـه السابق "جسر ضيق جدًا" ا
الــذي صـــدر عــام 1985) هي أحـــد أكـــبــر
الـــفــــرص الـــضـــائـــعـــة فـي الـــــســـيـــنـــمـــا
اإلســرائــيــلــيـة ; تــعــد عــودته إلـى الـعــمل
السينـمائي حدثًـا مهما من شـانه إن يغير

من من تطورها. 
فـقـد اخـرج دايـان عام  1973فلـمه األول "
ضـوء من الـصـحراء "  –الـذي يـعـد واحدا
ــهــمــة في تــاريـخ الــســيــنــمـا من االفالم ا
اإلسرائـيـلـية . فـيـلم سـعى بـحكـمـة وجرأة
ـاط الـتقـلـيـديـة لـتـمـثـيل الـثـقـافة ضـد األ

الشـرقـية في الـسـينـمـا احمللـيـة ; وفي عام
أخـرج فيـلم "نـهـايـة ميـلـتـون لـيفي" 1981
وهـو فـيـلم اجـتـمــاعي مـحـلي. ولـعل أكـبـر
ـــــســـــلـــــسل جنـــــاح لـه حـــــتى اآلن هـــــو ا
التلفزيوني "ميشيل عزرا صفرا وأوالده" 
الذي اسـتـند إلى روايـة أمـنون شـموش –
الــيـــهـــودي من أصــول ســـوريـــة  وكــانت
لـحمي ـا على حـجم الـفيـلم ا حتتـوي أيضً
لـفـيــلـمه اجلـديــد  وإن كـان بـأبــعـاد أكـثـر
حـمـيمـيـة. أحـد أفـضل الـقـرارات وأكـثـرها
جـرأة الـتي اتـخـذهـا دايـان في الـفـيلـم هو
ـنـحه ـا  االخـتـيـار الـعـربـي بـالـكـامل  

طبقة فريدة من نوعها.
 قـرار نــاجح آخــر هــو جتـنب الــفــيـلم ألي
ميزة فولكـلورية  وهو خطـر أعاق العديد
من األفالم اإلسرائيلية التي تتناول تاريخ

اليهود العرب. 
ـا كان الـشـعـور الـرئـيـسي الـذي يرافق ر
مشـاهدو الـفـيلم هـو فهم  مـاهـية الـطائـفة
ـا يــقـدمه الـيــهــوديـة في الــعـراق أكــثــر 

الفيلم. 
س احلي الـيـهـودي الـتـاريـخي الـذي لم
تتـعـامل معه الـسـينـمـا اإلسرائـيـليـة حتى
ــهـــارة الــلـــحــظــة اآلن  ويـــعــيـــد بــنـــاء 
ـوصوفـة فيه دون االسـتعادة التـاريخـية ا
(التي حتدث أحيانًـا في األفالم التي تعيد

هذه األمور من وقت آلخر).
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ـهـمـة الـعـظـيـمة ولـكن بـطـريـقة مـا  فـإن ا
التي تـلـقـاها دايـان له في "مـطيـر احلـمام"
ــشــاهـدين تــثــقل كــاهل الــفـيــلم وتــتــرك ا
شاهدة فلم عراقي  –إسرائيلي ليس فقط
ـا أيضـا من حيث من ناحـيـة التـاريخ  إ
لـبس وحتى الـتــــــــصـوير الذي اللغـة وا
جــرى في احــــــــــيـــاء الــقــدس الــشــرقــيــة
عروفـة بشبهـها الكـبير مع احـياء بغداد ا
ـة.  يــنـتـهي الـفـيــلم بـسـوت جـمـيل الـقـد
يـعــبـر عن اإلحــسـاس بــالـذاكــرة والـشـوق
الـذي يلـخص الـعـمل  والـذي يـتـجنب في
ـعـرض بتـوجيه مجـملـه احلنـ ويصف ا

واقعي. 
هـذا الــسـوت  وكــذلك حلـظــات أخـرى في
الــفــيــلم  تــشــهــد عــلى مــدى أن " مــطــيــر
ــــــا احلمـام"  عـلى الـرغم من قـيـوده  إ
هو ابـداع فـريـد وله أهـميــــــــة وقـيـمة في
ــشـــهــد الـــســيــــــــنـــمــائي اإلســـرائــيــلي ا

عاصر. ا

ومن خالل قــصــة الــفـرد ســعى إلى اإلدالء
ببيان حول اجملتـمع اليهودي العراقي من
حوله. وتدور أحداث الفـلم حول شخصية
مـركـزيـة واحـدة  وهـي شـخـصـيـة كـابي 
ـا  وهـو ابن عائـلـة يهـودية البالغ  15عامً
مـحــتـرمــة في بــغـداد  لــكن بـطل الــروايـة
الـرئـيـسي هـو اجملـتـمع الـيـهودي نـفـسه 
حيـث يتم عـرض الـفـيلـم في الشـخـصـيات
والـقـصص الـتي فـيه من قـبل شـخـصـيـات

من أصول عراقية. 
من هــذه احلــقــيــقــة  يــنــتــقل الــفــيــلم من
اجلــمـاعـي إلى اخلــاص ولـيـس الـعــكس 
كــــمــــا هــــو مــــعــــتــــاد في مــــعــــظم األفالم
اإلسرائيلية  كما تنبع قوة الفيلم وبعض
نقاط ضعـفه. تعود أحداث الـفيلم إلى عام
ـهـمة الـتي رافـقت تلك  1950 واالحداث ا
احلـقــبـة من تـاريـخ يـهـود الــعـراق  حـيث
يالحـق الـــنـــظـــام الـــعــــراقي الـــعـــنـــاصـــر
الـصـهـيــونـيـة الـتي تــعـمل داخل اجملـتـمع
اليهودي  ويرميـهم إلى السجن ويعدمهم

شنقا.
 كـمـا أنه يـضـطـهـد الـعـنـاصـر الـشـيـوعـيـة
الـتي تـعـمل داخل اجملـتـمع ويُـنـظـر إلـيـهـا
عــلى أنــهــا تــشــكل خــطــراً عــلى الــنــظـام.
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اخـذ اخملــرج الـســيــنـمــائي اإلسـرائــيـلي "
نـسـيم دايـان " في فـيـلم (مـطـيّـر احلـمام) 
على عـاتـقه مهـمـة صعـبـة للـغـاية ; لـيست
فقط في ترجمة رواية مليـئة بالشخصيات
ــا تــكــمن الــصــعـوبــة في والــقــصص  إ
عرض نهاية وجود طائفة يهودية باكملها
عـلى ارض مــا  طـائـفــة يـهــوديـة من أقـدم
الـطـوائـف وجـودا عـلى األرض  –إال وهي
طائفة يهود العراق . حقيقة أنه ينظر الى
همة بكرامة وشموخ واعتزاز  على هذه ا
الــــرغم مـن بــــعض نــــقــــاط الــــضــــعف في
الــســيــنــاريــو وفـي الــفــيــلم  إال انه يــعــد
إجنـازًا يـســتـحق الــثـنـاء.  فـقــد عُـدَّ فـلم "
مـطــيــر احلـمــام " واحــدًا من أكــثـر األفالم
إثارة التي  إنتاجهـا في تاريخ السينما
اإلسرائـيـلـيـة  وليس مـجـامـلـة. في تاريخ
السـينـمـا احمللـية  لـم يتم إنـتاج أي أفالم
ـا ذات حجم مـلـحمي. تـقريـبا جـميع تقـريبً
ا في ذلك تلك التي نتجة هنا   األفالم ا
حــدثت في حلــظــة تــاريــخــيــة بــعــيــدة قـد
سلطت الضوء على حـادثة معينة  وحتى
بـعـيـدا عن إسـرائـيل  بـيـنـما سـلـط فيـلم "
مطير احلمام " الضوء على قصة خاصة 

طيرجي لقطة من فيلم ا

ـضاً وحزاًن عميقاً لكل الشعب اً  حريق كـاتدرائية نوتردام في باريس سبب آ
همة عـالم احلضارية ا الفـرنسي  وتعاطف العـــــــالم بأجـمعه لسقوط  احدى ا
 والـشـواخص الـتـأريخـيـة الـتي تـمـثل ركـنـاً مـهـمـاً من تـأريخ فـرنـسـا  ومـعـلـماً
ية التي حتـظى بأهتــــــمـام شديد من قبل ـعالم العـــــــا حضـارياً يُصنف من  ا
ـعـلـومـات ـعـلم احلـضــاري من ا الـسـيـاح والــزائـرين  وسـبــــــب سـقــوط هـذا ا
ــتــيــــــــســرة لــلـــحــادث  يــعـــــــود العــمــال الــــصــيــانــة والــتــجــديــد  االولــيــة ا

تخصصــــــ بعمليات التجديد   والتحــــــــقيقات جارية مع عمال البناء وا
حتـدث الـرئيس الـفـرنسي مـاكرون بـحـزن شديـد تكـاد التـخرج الـكـلمـات من فمه
لعـمق اآللم وشديد اآلسى الذي يـنتابه نتيـجة احلادث  وأصر عـلى اعادة البناء
ي جلمع تـبرعات من اليـوم التـالي للـحادث  وقد اسـتثـمر احلـزن الوطـني والعـا
العادة بـناء الكـاتدرائـية وقـد وصلت اول دفـعة تبـرع من عائـلة ثـرية واحـدة مبلغ
مـقداره (260) مليـون دوالر  وعملـيات جمع الـتبرعـات مستمـرة بطريـقة تكـافلية
ـها التي تشكل تنم عن وعي الـشعوب واحتـرامها لشواخـصها احلضـارية ومعا
قال هـم في تاريخها  وقد وصل اجمالي مـبلغ التبرعات للـحظة كتابة ا اجلزء ا
الى (750) ملـيون يـورو  فكـان احلزن واالرادة والـوحدة الـوطنـية عـوامل مهـمة

جملها ألصالح التراث الفرنسي وترميم الذاكرة اجلريحة . اجتمعت 
تُكمن الـعظمة احلقيقية ليس بعدم الـسقوط فكل شيء آيل للسقوط  لكن العظمة
ن يسقط ويتمكن من النهوض  من جديد  ينهض ليكون درساً وعبرة احلقيقية 

 في الصبر واالرادة والتحدي من اجل االصالح والتقدم .
فاذا اجـتمـعت العـقول والـثروات واألرادة الـصلـبـة بشـعب  تسـتطـيع القـول بانه

شعب حي يصنع التاريخ والتغلبه احملن .
وصل ـوصل حـيث سـقطت احـدى مـعـالم ا ماحـدث في بـاريس حـدث قبـله في ا
ـنارة التـأريخـية التي تـمثل احد احلضـارية الشـاخصة ( مـنارة احلـدباء ) تلك ا
ــــنـارة ـوصل احلـدبـاء تــيـمـنـاً  اهم الـركـائـز احلـضــاريـة لـلـمـوصل وســمـيت ا

احلدباء .
وصل الـعراقـية وهي جزء احلدبـاء تعـد أحد أبرز اآلثـار التـاريخـية في مـدينـة ا
من  جامع  الـنوري الـكـبيـر الـذي بني في الـقـرن السـادس الهـجـري واشتـهرت

باسم احلدباء بسبب ميالنها.
فـفي 2017/6/22 اقـدم تــنـظـيم داعش االرهــابي عـلى تــفـجـيـر جــامع الـنـوري
ـة ـديـنـة الـقـد ومـنــارة احلـدبـاء اثـنـاء تـقـدم الـقـوات االمـنـيـة في اخـر مـعـاقـله بـا
ـوصل ونـشـرت وسـائل االعالم صـوراً تـدمى لـهـا ن من مـديـنـة ا بـاجلـانـب اال
تناثرة القلـوب  للمنارة واجلامع بعد تفجيرهـما حيث تظهر  صورة  االنقاض ا
نارة التاريخية بعد تفجيرها برمش البصر من قبل العصابات االجرامية. من ا

ليتحول هذا التأريخ الى ركام من االنقاض 
أذنة وجامع بيـانات استنكـار خجول التتناسب وحـجم األثر الذي تركهُ تـدمير  ا
وقــــــــف اجلبار باالنصهار النـوري الذي جتاوز عـــــمره التسعة قرون  ذلك ا
الوطـني الكـامل للـشـــــــــعب الـفرنـسي ازاء كنـيسـة نوتـردام لم نر والنـســـــــبة
ضئـيلة مـنه في العراق  لم نـر من اصحاب االمـوال واالثرياء مـوقــــــــفاً العادة
ـعـالم  لم نـسمـع من احلكـومـة مـايـعـيـد االمل في الـنفـوس من خالل بـنـاء تـلك ا

ــهم  لم االهــتـــمــام بــاعــادة بـــنــاء هــذا األثـــر الــتــاريـــخي ا
نا نـــــــشـاهد وقفة صمت او حداد حزناً على تدمير معا
احلــضــــاريــة ومـــتــاحــفــنـــا الــتــاريــخـــيــة  الــشــعــوب
واحلـكومـات هي من تصـنع الـتاريخ وجتـعل له قيـمة 
تـسـتـحق فـرنـسا االحـتـرام والـثـناء  ويـحـتـاج الـعراق
ــعـالـم احلــضــاريـة اعــادة الــنــظــر بــثــقــافــة احــتــرام ا

والتاريخية .
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