
بـعد سـتة أشـهر من وقـوعه في األسر وصـلت أول رسالـة من مالزم عالء الهله
يطمئنهم عـلى حاله وأنه في وضع صعب كونه بعيدا عنـهم ويعيش حياة قاسية
في األسـر مع بقـية الـضبـاط واجلنـود وال يعرف مـتى يعـود وفِي نهـاية الـرسالة

سالم خاص خلطيبته مروة وأنه سيبعث لها رسائل خاصة .
جـاء مهنـد شقـيق عالء بسرعـة الى مروة لـكي تقرأ الـرسالـة وامتزجت دمـوعها
مع حـروفـهـا وأصـبحت لـوحـة حـزيـنة . أحـتـفـظت مروة بـالـرسـالـة ودائمـا تـعـيد
قراءتها رغم أنه ال يوجد فيها شي مفرح لكنها كانت تقول المها بيه " ريحته "
أنهت دراسـتهـا اإلعداديـة و قبـولهـا في كـليـة االدارة واالقتـصاد وكـانت ترى
في نادي الكلية أو في الساحة بعض ضباط اجليش يأتون لزيارة خطيباتهم أو
البـسه العسكـرية وجنمته طالـبات مرتبـط معـهن بعالقات حب فتـتذكر عالء 
الذهـبيـة على كـتفه . كانـت صديقـتهـا بتـول حتاول أن تـقلل من حـزنهـا وتأمـلها
بأنه سـيعـود عن قـريب ! كان جـواب مروة مـا اعتـقـد فهـذه احلرب طـويلـة االمد

وال نهاية لها
أصبح مهند سـاعي البريد ب شقـيقه األسير وخطيبـته فجاء مرة أخرى يحمل
رسالـة خـاصـة لـها . أخـذتـهـا بـسرعـة ودخـلت لـغـرفتـهـا وأقـفـلت الـباب خـلـفـها

وبدأت تقرأ
حبيبتي مروة 

ال اعـرف من أين أبـدأ حـكـايـتي مـعكٍ هل أبـدأ مـن أول نـظـرة كانـت بـيـنـنـا قرب
ـدرسة وحلـظـتهـا بـقيت ثالث سـاعـات واقفـآ  أنـتظـر خـروجك ومشـيت خـلفكٍ ا
ـصـلـحة 96 حـتى وصـلٍت الى بـيتـكم . هل تـذكـرين أول لـقاء بـيـنـنـا في باص ا

وقلت لكٍ سأتزوجكٍ أنتٍ أمرأة مالك .
عزيزتي مروة 

 ال أعــرف مـاذا أقـول لكٍ وأنـا فـي قـاعـة حتـيـط بـهـا أربـعــة جـدران ومن حـولي
عشـرات الضباط األسـرى منهم من يـنظر الى صـورة زوجته وأوالده ومنهم من
يـقبل صـورةوالـدته . ومنـهم من يـحـتفظ بـصـورة حبـيـبته أو خـطـيبـته ومـنهم من
يرفع رأسه الى الـسماء يطـلب الفرج من الـله . أما انا فـانتٍ معي في كل حلظة

لكني ال اعرف متى أعود .
حبيبتي الغالية 

ال تزعلي مني أتمنى أن تسمعي نصيـحتي وتفسخي خطوبتي وتعيش حياتكٍ
أتمنى أن  ال تنتظري أنسانا هو مثلكٍ ال يعرف متى يعود فلماذا أظلمكٍ معي !
سأكون سعيدا لـم توافقي على طلبي ألني والله أتـمنى السعادة لكٍ حتى لو مع
غيـري . أنـا رجل مقـيـد االن وأسيـر في قـاعـة كبـيرة . أشـعـر أني گـبرت سـن

وسن فلهذا ال أريد أن تعقدي األمل على ضابط أسير
لم تـشعـر مـروة بالـدمـوع التـي أصبـحت كـالنـهـر على مالبـسـها وبـدأت تـصرخ

مستحيل أنساك يا عالء سأنتظرك مادمت حية
احلرب طـبولـهـا مازلت تـقرع هـجـوم في هذه اجلـبهـة وهجـوم في تـلك اجلبـهة .
شبـاب يذهبون الى جـبهات القتـال بعد أن تنـتهي أجازاتهم وشـباب عائدين من
اجلبهـة متشـوق للـقاء االهل واالحـبة وما بـينهم تـوابيت الـشهداء مـلفوفـة بعلم

الوطن
سعـورة التي أكلت الرجال ال أحد يسـتطيع أن يتكـلم متى تنتـهي هذه احلرب ا
وترمـلت النـسـاء واألطفـال أصبـحوا أيـتامـا ! وأذا تـكلـمت يجب أن تـقول " أنـنا
نـدافع عن وطـنـنـا بـعـد أن ألـغـيـنـا أتـفـاقـيـة اجلـزائـر عام  75والـتي عـلى اثـرها

استفادت ايران من نصف شط العرب
قـررت مروة الـصـبر واالنـتـظار وأن عـالء حبـيـبهـا الـوحيـد في هـذا الـعالم ! في
ضايـقات من طالب يحاولون التـحرش بها والتقرب الكليـة كانت تواجه بعض ا

منها وتقول لصديقتها بتول " أويلي لو عالء هنا "
في يوم 1988/8/8

تسمع مروة ببيان وقف اطالق النـار خرجت بدون وعي مع العراقي لالحتفال
ـوت وعـودة ـنـصـور  . اجلـمــيع كـانت فـرحـتـهم االولى هـو تـوقف قـطـار ا في ا
أبنائـهم من جبـهات الـقتـال وأن يعـيشـوا بسالم بـعيـدأ عن الرصـاص ألنه غاية

أي أنسان أن يعيش بأمان
كانت مروة تتـوقع أن عالء سيعود بسـرعة الى بغداد لكن عمـلية تبادل األسرى
تــمت بـعـد سـنــة ونـصف تـقـريــبـا. وكـانت مـروة تـذهـب مع أهل عالء الى مـركـز

استقبال األسرى مع آالف الناس حاملة صورته وحتتها أسمه . 
أفــواج من األســرى يـأتــون يـومــيــا ومـنــاظـر  لــقــائـهم بــاألهل واألوالد لــوحـات
تـراجيديـا . فكم من أب التـقى بأبـنه الذي لم يراه مـنذ والدته . وكم أسـير بحث

ب الوجوه على أمه أو أبيه فلم يجدهم ألنهم فارقوا احلياة حزنآ عليه
كل يـوم تـعود مـروة حـزينـة الى الـبـيت بعـد أن تـقف سـاعات. تـنـتـظر الـبـاصات

العائدة من أيران عسى أن يكون عالء معهم
وننتظر مع مروة 
متى يعود عالء
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والـــســـيـــاســـيـــ ووســـائل االعالم
والــصـحــافـة وأسم الــعـراق يــتـردد
عـلى الــســنـتــهم .. وأعــطـيت فــكـرة
ـواطن الــعـراقي بـانه حـسـنــة عن ا
إنسـان مبدع عـندما تسـنح الفرصة
له ولــكن احلــروب واالعـداء جــعـلت
الــعــالم اليــعـــرف من هــو الــعــراقي

بصورة صحيحة
{ واآلن ماذا تعمل 

- اعــمــــل مــحــلـــفــا قــانـــونــيــا في
احملاكـم السـويـديـة ومـنـتـمـيـا ألحد
ــــؤيـــدة األحــــزاب الــــســــويــــديــــة ا
ـنــاصـرة لالجــانب  والــقـادمـ وا
اجلـــدد .. وكــذلـك وفــتـــحت شـــركــة
ـــواد االحــتـــيـــاطـــيــة الســتـــيـــراد ا
لـلسيـارات ستـرى النور قـريبا ألَنِّي
بــــصـــراحـــة ابـــتــــعـــدت عن ورشـــة
الــتـصـلـيح وأريـد ان اجـرب نـفـسي

في عمل ثاني 
{ ماهو طموحك في السويد 

- طـــمــــوحي ســـيــــاسي وان أكـــون
غـترب العـراقي والعرب صوت ا
في مـجـلـس الـنـواب الــسـويـدي في
السن القـادمة والوقوف معهم في
قـضايـاهم وتشـريع بعض الـقوان
لصالح األجانب القادم للسويد
في نـهاية حـديثي مـعه قلت له بارك
الـــلـه في كل عـــراقـي شـــريف يـــرفع

اسم وطنه عاليا أينما يكون

قال لي احد األصدقاء سأعرفك على
عـراقي ( كــرمه مـلك الـسـويـد ) قـلت
عرفته فهذا فخر لنا .. له أتشرف 
وعــنــدمــا الــتــقــيــته وقــام صـديــقي
بــــواجب الــــتــــعـــارف .. قــــال رافـــد
مــصـــطــفى اني أعـــرفك ( انت عــلي
كــاظم كــنت ضــابط شــرطــة ومــديـر

اجلنسية ) 
ك من قـبل - فـقـلت له حـدثـني عن تـكـر

ملك السويد 
{ قال عام 2011 وصـلت لـلسـويد
قادمـا من العراق لبـدء حياة جديدة
في أوربــا وعـنــدي طــمــوح لــلــعـمل
ـــيـــزا في هـــذا اجملــتـــمع وأكـــون 
اخملــتـــلف بــاألعـــراف والــتــقـــالــيــد
والدين واللغة بعدها بفترة قصيرة
فـتـحت ورشـة لـتـصـلـيح الـسـيارات
وأخـــلــــصت فـي عـــمــــلي وأردت أن
أثــبت ذاتي فـي بـلــد جــئـته غــريــبـا
وأصبح محلي محط أنظار اجلميع
ي من . وفي عــام 2008  تــكـــر
قــبل مــلك الــســويــد ( غــوســتــاف )
كـــونـي افــــضل صــــاحب مــــشـــروع

حديث في جنوب السويد ..
{ شعورك وانت تصافح ملك السويد 
- شـعـور اليـوصف بـالـفـرح عـنـدمـا
قــالـوا ( الــعـراقي رافــد مـصــطـفئ )
وسط الــقــاعــة حـيـث يـوجــد فــيــهـا
الـكة ـدعـوين من الـعائـلـة ا مـئات ا

مـرت قـبل أيـام الـذكـرى احلـاديـة
ـتــنـبي عـشــر لـتــفـجــيـر شــارع ا
بـسـيارة مـفخـخة حـصدت ارواح
االبــريـاء وجـعـلت حــبـر الـكـتب 
يخـتلط مع دماء الـشهداء رسمت
خاللـها اجـمل لوحـة حزن يـعجز
كل رسـام الـعـالم عـلى رسـمـها
ـتنبي  نـعم  تفـجيـر شارع ا
بــسـيــارة مــفـخــخــةً وأسـتــشــهـد
ـثل هذا وجرح مـئـات األبـريـاء 
الــيـوم اخلـامس من اذار من عـام
 2007بـسـيارة مـفـخـخـة ومـعهم
تـــنـــاثـــرت مـــئـــات الـــكـــتب وهي
تصرخ وتنطق أنا التاريخ  انا
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لك عندما يحب أهله  ا
يكون قدوة البناء شعبه

وغالبا ما يحرص على اعطاء صور للوفاء واالنسجام العائلي
لقطة وال اروع 

لكة نورا عقليته  لك احلس رحمه الله وا للراحل ا
وهم يجسدون معاني احلب في أبهى صوره
بعيدإ عن السياسة وهمومها ومشاكلها 

فأخذها في رحلة استجمام
على ظهر دراجته النارية بعيـدآ عن هموم السياسة فيما اظهرت
ـلـكـيـة وراعي الـبـالد الذي ـلـكـة وفـاء قل نـظـيـره لـرب االسـرة ا ا
افـنى حـياتـه من اجل ان يـكون االردن كـمـا هـو االن بلـد الـتـطور

واالمن واالزدهار.
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مــشــروع لـلــجـمــيع وحــالــيـا أســيـر
باالجتاه الصحيح واخلطوة االولى
لـــــلـــــعـــــمل االداري مـن خالل هـــــذه
الـرابـطة وأرسل يـونس عـدة رسائل
من خالل تصريحاته اإلعالمية بأنه
ال يـنـافس واليــزيح احـد والــسـاحـة
تتـسع لكل من يـريد أن يـخدم الـكرة
العـراقية . وفِي سـياق متصل رحب
الـــشــارع االــريــاضـي والــصــحــافــة
ــواقع الــريـاضــيـة بــفــوز يـونس وا
محمود برئاسة الرابطة واعتبروها
بـدايــة لـلــنـجـاح فـي الـعـمل االداري
ـــســـاهـــمـــة في قـــيـــادة االحتـــاد وا
الــعــراقي نــحــو االفــضل . نــتــمــنى
وفـقـيـة والـنجـاح لـلـكـابـ يونس ا
محـمـود في خـدمـة الـكـرة الـعـراقـية
مـن خالل رئــاســته لـــلــرابــطــة كــمــا
خدمها في السابق عندما كان جنمآ

العب متالقآ في ا

عـالقــــــات واســــــعـــــــة في اخلــــــارج
نـسـتـطـيع من خـاللـها تـقـد الـشي
الكـثـيـر للـكـرة الـعراقـيـة الـتي خفت
ــاضـيـة ولم بــريـقــهـا في الـســنـ ا
يــخـف الـنــجـم يـونـس مــحـمــود عن
طمـوحه في أن يكون رئـيسا الحتاد
ـسـتـقـبل وقـال هـذا حق الـكـرة في ا

ـنصب بـحد ذاته واجلـلوس لـيس ا
ـا جــئت خلـدمـة عـلى الـكــرسي وا
ـساهـمة مع كرة الـقدم الـعراقـية وا
زمالئي اآلخـرين بـتــطـويـرهـا نـحـو
االحـــسن خـــاصـــة والــبـــعض مـــنــا
ـــتـــلك تــــاريـــخـــا كـــرويـــا زاخـــرا
بــاالجنــازات والــبــطــوالت ولــديــنــا

ـــــاضـي . أنــــا الـــــعـــــلم  أنـــــا ا
ـــاذا ــــســـتــــقــــبل  احلــــاضـــر وا
تـــغــتـــالــوني هـل أنــا مـــؤســســة
عـسـكـريـة أو دائـرة أمـنـيـة ! لـكن
االٍرهــــاب ال يـــســــمع واليــــعـــرف

سوى لغة القتل والدم 
أدى االنــفـجــار الى تــدمــيــر عـدة
مــكــتـــبــات تــراثــيــة في الــشــارع
وكـذلك تـدمـيـر مـقـهى الـشـابـنـدر
الـــذي  بــــنـــاؤهــــا عـــام 1917
وتــعـود مــلـكــيــته االن لـلــصـديق
الـعــزيـز مـحــمـد اخلــشـالي الـذي
تـــربـــطـــني صـــداقـــة مـــعـه مـــنــذ
منـتصف الـتـسعـينـات حيث فـقد

ـتنبي الـتفجـير اإلرهـابي يعود ا
جـــمــيل جـــدا بــحــلــتـه الــرائــعــة
واجلـديـدة بــعـد اعـادة تــأهـيـله 
من قـبل مـحـافـظــة بـغـداد بـشـكل
جــمــيل رائـع وتــرى الــعــراقــيـ
ـخـتلف شـرائـحـهم يجـتـمـعون
كل يوم جمعة هناك حيث اصبح
مالذهم الـــوحـــيــد يـــاتــون مـــنــذ
الــــصــــبــــاح ويــــنــــتــــشــــرون كل
الــفـراشـات اجلــمـيــلـة بــ كـتـبه

ومكتباته وازقته .!
تنبي ورواده  سالما لشارع ا
وصـــبــرا لألخ الـــعــزيــز مـــحــمــد
اخلشالي على رحيل أوالده
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في حلقـة مثيـرة تخلـلها الـعديد
من األسـئـلـة احملـرجـة له كـشف
رئـيس الـوزراء الـلــبـنـاني سـعـد
احلــريـري أن والـدته الــعـراقـيـة
األصـل نـضـال بـســتـاني تـعـيش
فـي األردن ومــتــزوجــة وأجنــبت
ثالثـة أطـفـال. وقال “احلـريري”
خـالل حــلــقــة اســتــثــنــائــيــة من
ــذاع بــرنـــامج “دق اجلــرس ”ا
عـــــلى شـــــاشــــة الـ”أم تي في:”
“أمـي تـــعـــيـش في األردن وهي

تزوجت وأجنبت  3أوالد.”
وظهر “احلريري ”في البرنامج
متـقمـصا دور األسـتاذ في غـرفة
تشبه الفصل الدراسي في ح
ــقـــاعــد جـــلس األطـــفــال عـــلى ا
الــدراســـيــة وقــامـــوا بــتـــوجــيه

األسئلة له حتى يجيب عنها.
وقـــــال احلـــــريــــــري إن والـــــدته

العراقية نضال بستاني تعيش
حـالـيـا في األردن بـعـد زواجـهـا
من رجل آخـر وإجنـابهـا أطـفاال
مـــنـه في أعـــقـــاب طـالقـــهـــا من

والده.
وردا عـلى سـؤال من يـشـجع في
ونـديـال في كـرة الـقدم أوضح ا
انه “أشـجع الــفـريق الـبـرازيـلي
ولـكـنـني أشـجع الفـرق الـعـربـية
ــقـام ــونــديـال بــا ــشــاركـة بــا ا

األول فأنا منحاز لعروبتي.”
كـــمــــا أشــــار إلى طالق والــــديه
عـنـدمـا كـان عـمـره ست سـنـوات
وانـه عـــاش حــيـــنـــهـــا مـع جــده

وجدته وعمته وعمه شفيق.
تــــابع احلــــريـــري اإلجــــابـــة عن
أسـئـلـة األطـفـال وقال “تـلـقـيت
مـعلـومات حـول تهـديدات ألمني
الشخـصي واليوم أعلم أنه علي

أن ألتزم بتـعليمات رجال األمن
فلـو كان الـرئـيس الشـهيـد رفيق
احلريري ملتزما بتعليمات أمنه

لكان اغتياله أصعب بكثير.”
وأوضح انه ‘آخـر مـا كـنت أفـكر
فــــــيـه هــــــو دخــــــول احلــــــيــــــاة
الـسـيـاسـيـة ولـكن الـكـارثـة التي

وقعت باغـتيال الرئـيس الشهيد
رفيق احلـريـري واالجـمـاع الذي
حـصل على أن أكـمل انا مـسيرة

الوالد هي ما دفعني لذلك..’
ولفت احلريري إلى أن “لو كنت
أسـتطـيع أن أعـيد أحـدا لـلحـياة
ألعـــدت والــدي ألنه كــان األقــرب

الـي وهــــو قــــدوتـي وســــنــــدي”
مـشـدداً عـلى أن “لن أورث أحدا
من أوالدي مـسيـرتي السـياسـية
ألنــــــــني أرى الــــــــيــــــــوم كـم هي
متـعبة .”واعتـبر أن “أهم عامل
لبـقـاء اللـبنـانيـ في بلـدهم هو
االسـتقـرار وهو الـذي يؤدي بـنا
الى النـمـو االقـتـصادي ’مـشدداً
عـلى أن ‘ثـروة االنـســان لـيـست

ال بل في محبة الناس.” في ا
ولـــــفت إلى أن  ”لــــيـس كل مــــا
أشــــــــــــيـع فــي االعـالم حــــــــــــول
االسـتـقالـة صـحيح  مـشـيراً إلى
“انـني اسـتــقـلت ألنـني رأيت أن
هـنـاك خطـرا كـبيـرا يـهدد لـبـنان
وكــان هـــدفي أن أخــلـق صــدمــة
ايــجــابـــيــة وبـــعــد االســتـــقــالــة
حـــــــصــــــلـت الــــــوحــــــدة الـــــــتي

نحتاجها.”

وأكــد عـلى أن “بــالـنـســبـة لي ال
فـــرق بــ الـــســـنّــة والـــشــيـــعــة
واخلالف الــوحــيــد بــيــنـهـم هـو
خالف ســـيــاسـي ولــيـس خالفــاً
دينياً ’مشيراً إلى أن ‘علـينا أن
نـــعــمـل عـــلى تـــقـــويــة اجلـــيش
ؤسسات األمـنية حتى وسائـر ا
نــصل الى الــوقت الـذي يــصـبح
فــيه اجلـيش هـو الــوحـيـد الـذي
يدافع عن لبـنان أما سالح حزب
الـله يجب أن يـكـون عـلى طـاولة

احلوار.”
وشـــــــدد عـــــــلى أن “حـــــــلـــــــمي
الــســيــاسـي هــو أن أرى لــبــنـان
كـبـاريس وسـويـسـرا وأال نـكـون
مـهــددين بـأمــنـنـا فـي كل حلـظـة
واذا تـــــوجـب عـــــلـي الـــــقـــــيـــــام
بــتــسـويــات لـلــوصــول الى هـذا

احللم فسأقوم بها.”

∫‰uI¹ Íd¹d(« bFÝ ”d'« ‚œ Z U½dÐ w  t² UC²Ý« ‰öš

خـمسـة من أوالده بهـذا التـفجـير
اللـع  وعـنـدمـا الـتـقيـته قـبل
ســنـوات گـان دمـعـه مـازال طـريـا
في عـيــنه عـنــدمـا حتــدث مـعي !
استقبلني والدموع تأبى النزول
خـــجـال لــــكــــني أراهــــا من خالل
حـديـثه (( اوالدي يـا ابـاعـبـدالـله
) لم أواسه رحـلــوا بــرمــشـة عــ
ولم أتـــكـــلم مـــعه كــانـت دمــوعي
تـشـارك دمـوعه ومصـيـبـته عـلـما
اثــنــ من أوالده الـــذين ذهــبــوا
ضـحـيـة االنـفـجـار من أصـدقـائي
وتربطني معهم عالقة طيبة 

والـيـوم  بـعـد سـنـوات عـلى ذلك
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واحلــارس الــدولـي ابــراهــيم ســالم
أمــ ســر الــرابـطــة بــاالضــافـة الى
األعضاء الرابطة وهم الكباتن عماد
مـحـمـد وحـيـدر جـبـار وأحـمـد كاظم

ومحمد ناصر .
وفِـي تـــصـــريح لـــلــــكـــابـــ يـــونس
مـحـمـود بـعـد انـتـخـابه قـال الـغـايـة

بـحــضـور اكـثـر من خــمـسـ العـبـا
دولــيـا ســابــقـا مــثـلــوا الــعـراق في
مـــخـــتـــلف الـــبـــطــوالت الـــعـــربـــيــة
اآلسـيـويـة والـدولـيـة جـرت في مـقر
ركزي لكرة القدم االحتاد العراقي ا
انتخابات رابـطة الالعب الدولي
ثال عـنهم السـابقـ في الخـتيـار 
في الـهيئـة العامة لـالحتاد العراقي
وقــبل اجـراء االنـتـخـابـات انـسـحب
الـنجم الـدولي السـابق نعـيم صدام
ـنـافـسـة عـلى رئـاسـة الـرابـطة من ا
لـــصـــالـح الـــنـــجم الــــدولي يـــونس
محـمود وبـعدهـا جرت االنـتخـابات
بـإشـراف أعـضـاء االحتـاد الـعـراقي
وبـحـضـور مـختـلف وسـائل االعالم
وأسـفـرت الــنـتـائج عن فــوز الـنـجم
يونس محمود برئاسة الرابطة و
اخــتــيــار الــنـــجم الــدولي الــســابق
واثق اســــــود نـــــائـب لـــــلـــــرئــــــيس

يونس محمود
يتوسط العب

دولي

لك حس وعقيلته ا

رافد مصطفى يتسلم التكر من ملك السويد


