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ــبـلغ ورفـض الـهــيــمص الــكـشـف عن ا
ــبـلغ الــذي  دفــعه في احلــسـاب أو ا
الـــذي ال يــزال مــســتــحـــقــاً لــكــنه أكــد
لـفرانس برس أن )االستثناء سمح بأن
صدري الكهـرباء والغاز. سلمت يـدفع 
دفــعــات عــدة حــسب هــذه اآللــيــة لــكن
ــشـكـلـة أن الـتــصـرف بـاألمـوال الـتي ا
كنـاً). ويخشى العراق دفـعت لم يكن 
تـصـاعـد الـتـوتـر بـ إيـران والـواليـات
ــتـحـدة وكـالهـمـا حــلـيـفــان لـبـغـداد. ا
ـــان الــعـــراقي في وقت وصـــوت الـــبــر
سـابق من الشهر احلـالي على تفويض
احلـــكــومــة بـــإنــهــاء تـــواجــد الــقــوات
ـــا في ذلك األجــــنـــبـــيــــة في الـــبـالد 
نـــحــــــو  5200 جـــنــدي أمـــيــركي في
أعـقـاب غـارة أميـركـية بـطـائرة مـسـيّرة
اغـــتـــالت فــيـــهـــا واشــنـــطن اجلـــنــرال
اإليـراني قاسم سليماني ونائب رئيس
هــيــئــة احلــشـد الــشــعــبي أبــو مــهـدي
ــهــنــدس. وهــدد الــرئـيـس األمـيــركي ا
دونـالد تـرامب بفـرض عقوبـات شديدة
عــلى الــعــراق في حــال إصــرار بــغـداد
عـــــلى وجـــــوب ان تـــــغــــادر الـــــقــــوات
األمـيـركـيـة الـعـراق. وأبـلـغـت الـواليات
ـتحدة العـراق بأنها تفـكر في جتميد ا
حـسـابـات مـصرفـيـة تـابعـة لـبـغداد في
ــتـــحــدة حــيث مـــصــارف الــواليـــات ا
يـحـتـفظ الـعـراق بعـائـدات الـنـفط التي
ئة من موازنة البالد. تشكــل 90 في ا

ـصرف ال انـتـهى االسـتثـنـاء أكيـد أن ا
ـكنه أن يدفع ألي مستحقات غاز وال
ــكن أن يـتـعـامل مع أي كـيـان إيـراني
بـخصوص الغاز والكهـرباء بالتأكيد).
 وأضــاف (كـمـصـرف أهـم شيء لـديـنـا
+ (الـتعـلـيـمات هـو أن نـكـون +مـلتـزمـ
ـــركــزي الـــعــراقي احملـــلــيـــة لـــلــبـــنك ا
والـتعليمات الدولية)  لذلك يثق العالم

بنا).
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ويــــتـــعـــرض أي كــــيـــان يـــتــــعـــامل مع
ـؤسـسـات أو الـبـلـدان الـتي أدرجـتـها ا
ـتحـدة في القـائمـة السوداء الـواليات ا
لــعـقـوبــات ثـانـويــة تـقــيـد وصـوله إلى
الـــــدوالر األمـــــيـــــركي. وأدى اإلعـــــفــــاء
األمـــيـــركـي إلى حـــمـــايـــة الـــعـــراق من
واصلة ـاثلة ما سـمح له  عـقوبات 
اســـتـــيـــراد حــوالى  1400مـــيـــغــاواط
مــــــن الكهرباء و 28مـليون متر مكعب
  988مـلـيون قـدم مـكعب  من الـغاز من
إيــران . في غـضـون ذلك اتـفـقت إيـران
والـعراق عـلى خطـة سداد تـتماشى مع
الــلـوائح األمـيـركـيـة من طـريق حـسـاب
صرف العراقي بالدينار العراقي عند ا
ــاضي لــلــتــجــارة. وبــدءاً من الــعــام ا
تـوجبـت على الـعراق فـاتورة مـستـحقة
تـبـلغ نـحـو مـلـيـاري دوالر عن عـمـلـيات
شـراء سـابـقـة لـلـغـاز والـكـهـربـاء وفـقاً
لــوزيـر الـنـفط اإليـراني بـيـجـان زنـكـنه.
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فـي ملف الـتصـعيـد ب ايـران وامريـكا
وصـلـة الـعراق به  قـال رئـيس مـجلس
ــصــرف الــعــراقي لــلــتــجــارة فـيــصل ا
الـهـيمص لـوكالـة الصـحافـة الفـرنسـية
إن مـصرفه لن يـكون طرفـاً في آلية دفع
ــالـيــة عن الــغـاز مــســتـحــقــات إيـران ا
والـكهرباء الـلذين يستـوردهما العراق
فـي حال لم جتـدد واشنـطن اإلعـفاء من

قبل. العقوبات الذي ينتهي الشهر ا
وقـــد يــؤدي عــدم جتــديـــد اإلعــفــاء الى
احلـاق ضـرر بقـطاع الـكهـرباء الـعراقي
الـــذي يــعــتـــمــد ثــلـث طــاقــتـه عــلى مــا
يـــســــتـــورده من الـــغـــاز والـــكـــهـــربـــاء
اإليـرانـيـ في وقت يـتـصـاعـد الـتـوتر
ــــتــــحــــدة وإيــــران. بــــ الـــــواليــــات ا
وفــرضت واشــنــطن عــقـوبــات صــارمـة
عــــلى قــــطــــاع الــــطـــاقــــة اإليــــراني في
الـعـــــــام  2018 لـكنـها مـنحـت العراق
وقتة على مدار سلسلة من اإلعفاءات ا
ـاضيـة تسـمح لـبغداد األشـهر الـ 15 ا
بـشراء الغـاز من طهران.  وتـدفع بغداد
ثـمن الواردات من طـريق إيداع الـدينار
صرف العراقي للتجارة الـعراقي عبر ا
ــمـلــوك لـلــدولـة مــا يـســمحُ مـبــدئـيـاً ا
إليــران بـاسـتـخـدامه لــشـراء سـلع غـيـر
خــاضــعــة لــلــعــقــوبــات.  وقــال رئــيس
صرف فـيصل الهيمص مـجلس إدارة ا
لـــوكـــالـــة فـــرانس بـــرس إنه (فـي حــال
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خلف هـذه البدانـة والكـهولة الـتي بدا عـليـها اإلرهـابي شفاء الـنعـمة في الـصور التي
تداولـتها مواقع التـواصل االجتماعي يـقبع إرهابي خطـير مسؤول عن أكـثر الفتاوى
تـشـددا ودمـوية فـهـو عالم ديـن ومنـظـر ومفـت لدى داعش ارهـابي خـطـير ومـتـحدث

مراوغ متزوج وله خمسة ابناء احدهم مفتٍ تكفيري في التنظيم اإلرهابي.
عــمـل الــنــعــمــة إمــام وخــطــيب جــامع
الـشهيد مازن ومدير مركز امام اليق

ويــلــقي اخلــطـب الــديــنـيــة أيــضــا في
ــفـتي في حي  17تــمـوز الـذي جــامع ا
يــعــتـبــر سـابــقــا مـقــر االفــتـاء الــتـابع
لـــتـــنـــظــيـم داعش االرهـــابي. ويـــقــول
االرهــابي في مـعـرض اعـتـرافـاته امـام
قـــاضي مـــحـــكــمـــة حتـــقــيـق نــيـــنــوى
اخملـتـصة بـقـضايـا االرهـاب انه خريج
دينة اجلـامعة االسالمية الكـائنة في ا
ــنــورة في الــســعــوديـة  1984مــؤمن ا
بــالــفــكــر الــســلــفي عُــيّن فـي مــدرسـة
الــراشـــدين في عــجــمــان  االمــاراتــيــة
واسـتمر لثالثة اشهر حتى عودته الى

البالد.
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ويـضيف االرهابي انه عاد الى العراق
بـعـد تـطويـر ذهـني في الـفكـر الـسـلفي
ولـم يعـمل في أي مجـال لـغايـة احداث
لـيـشـغل مـنـاصـب عدة مـنـهـا في 2003
مـديـريـة اوقاف نـيـنوى ونـسب لـلـعمل
فـي احــد اجلـــوامع كـــخــطـــيب وإمــام.
ويـتابع النعـمة "لم أكن مؤمنـا بالنظام
الــسـيـاسي الــعـراقي واعـتــبـر الـقـوات
االمـنـية الـعـراقيـة قـوات مرتـدة ويجب
مــقـاتـلـتـهــا كـونـهـا مـنــاصـرة لـلـقـوات
االمــريــكــيــة". ويــذكــر انه قــام فــعــلــيـا
ـحاربـة القـوات العـراقيـة عبـر قيامه
ــشــاركـــة في تــشـــكــيل الـــفــصــائل بـــا
ـسـلـحـة وحتـديـدا جـيش اجملـاهـدين ا
وجــيـش مــحــمــد واجلــيش اإلسالمي
وعـن دوره يقـول "لـكـوني درست الـفقه
والـعقـيدة أعـطيت العـديد من الـفتاوى
الــتي من شـأنــهـا اسـتـبــاحـة االجـهـزة
االمــنـيــة الــعـراقــيـة وقــتـلــهم اذ جـرت
الـــعـــديــد من عـــمـــلــيـــات االغــتـــيــاالت
ــوصل في اعـوام والــتـفــجـيــرات في ا
ــــســـاعـــدة مــــشـــاركـــة 2007و 2006
الـعـديد من أئـمة اجلـوامع واستـمررت

حتى  2014
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وأضـــــاف "عــــام  2007 ســـــافــــرت الى
مـــديــنــة مــكــة ألداء مـــنــاسك الــعــمــرة
والــتــقــيت بــاإلرهــابي ابــو مــصـطــفى
الــنـجــمـاوي وهــو مــوصـلي مــقـيم في
لـندن متشدد فكريـا وتناقشنا في امور

وكــــــانـت كل دورة تــــــخــــــرج حــــــوالي
خـمس ارهابيا". وتابع "كلفت اضافة
الـى اعـمــالي بـصــفـة رئــيس احملـكــمـة
الــشـرعــيـة الـتــابـعــة لـديـوان الــقـضـاء
ـــوصل واشـــتـــرطـــنــا ـــظـــالم فـي ا وا
الــــدخـــول الى احملــــكـــمـــة مـن الـــبـــاب
اخلـــلــفي لـــكي ال يــتـم الــتــعـــرف عــلى
هوياتنا واقترحت تقسيم احملكمة الى
ن اقـسـام وتـعـيـ عـدد من الـقـضاة 
قـــمت بــتــدريـــســهم من قـــبــلي وكــنت
اسـتمع الى الدعاوى والقضايا العامة
ــــواطــــنـــ (الــــعـــوام) اخلــــاصــــة بـــا
واصـــــدرت الـــــعـــــديــــد مـن االحـــــكــــام
والــعـقــوبـات مــنـهـا اجلــلـد والــغـرامـة
ـــوصل". والـــرجـم بــحـق مـــواطــنـــ ا
ــكــنى أبــو عــبـد ويــواصل االرهــابي ا
الــبــاري "فـي عـام  2015تـــمت اعــادتي
الـى ديوان التعليم ولدي عالقة وطيدة
) مسؤول لقب (ذو القرن باالرهابي ا
ديـوان التعـليم وهـو مصري اجلـنسية
وكـــان يـــعــــمل بـــتـــدريس الـــفـــيـــزيـــاء

والـريـاضـيـات واقـترحت عـلـيه تـغـيـير
ــنــاهج قــبل ان يــســتــبــدل بـشــخص ا
اردنـي والـــده أحـــد أعــضـــاء مـــجـــلس
الــنـواب االردني حــالـيـا".  بــقي شـفـاء
ـوصل الــنــعــمـة يــدرس في جــامــعــة ا
وبـسب خالفات عقائديـة وفقهية جرى
فـــصــله وتــمت اعــادتـه لــلــتــدريس في
الـدورات الشرعية حتى  دمج ديوان

ساجد. التعليم مع ديوان ا
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ـواطـن وكـمـا يـقول "جـرى تـشـجيع ا
بـــاالنــتــمــاء الى الـــتــنــظــيم وأصــدرت
ـواطن تـضمـنة مـعاقـبة ا الـفتـاوى ا
ـــســاجــد وكــذلك الـــذين ال يــدخــلــون ا
ن يــدخـنـون اعــطـيت فــتـوى بـاجلــلـد 
الــسـكـائـر وفـتــوى بـوجـوب تـقـد مـا
يـــســـمى بـــبــطـــاقــة الـــتـــوبــة مـن قــبل
مـنــتـسـبي االجـهـزة االمـنـيـة وقـيـامـهم
ـــــســـــدس بــــــتـــــســـــلــــــيم الـــــسـالح (ا
والكالشنكوف) وأفتيت ايضا بوجوب
قــيــام اصــحــاب احملالت بــدفع مــبــالغ

سيحي زكـاة وكذلك فتاوى بإخراج ا
ــواطــنــ ــوصل وحــلــلت قــتل ا مـن ا
الـشيعـة وأصدرت فتـاوى اخرى في ما
يــخص الــسـبــايـا االيــزيـديــات بـجـواز
اخــذهن ســبــايــا لــعـنــاصــر الــتــنــظـيم
وبــيــعــهن وقــتل الــرجـال االيــزيــديـ
ـصادرة دور الـنازح وكـذلك افـتيت 
وأفــتـيت لـعـنــاصـر الـتـنــظـيم بـوجـوب
ــوصل الــتي تـــفــجــيــر اجلــوامع فـي ا
يـــوجـــد بــداخـــلــهـــا قـــبــور لـألنــبـــيــاء
والـصاحل ومنها تفجير جامع النبي
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وعن اوالده االثن قال ان "عبد الباري
وعــبـد الــهـادي يـنــتـمــيـان الى تــنـظـيم
داعـش وعــمـال في تـــصــويـــر الــدروس
واخلـطب التحريـضية وبايعـا التنظيم
سـاجد بـطـلب مني وعـمال في ديـوان ا
أيـضا"  وعن مصيرهما أكد "حكم على
ولــدي عــبــد الــهــادي بــاالعــدام وصـدر
حـــكم بـــالــســـجن خـــمس ســـنــوات من

ـوصل ديــنـيـة شـرحت فـيـهـا اوضـاع ا
وتــفـاصـيل تــواجـد الـقـوات الــعـراقـيـة
ووالئـهـا لـالمريـكـان وحتـدثـنـا عن دور
الــفـصـائـل اجلـهـاديــة ومـنـحــني مـبـلغ
قـدره  6000االف دوالر امــريـكي وطـلب
سلحة ولدى انـفاقها على اجلمـاعات ا
ـوصل التـقيت بـعنـاصر رجـوعي الى ا
ـســلـحــة وقـمت بــتـوزيع اجلــمـاعــات ا
ـبـلغ علـيهم". وتـابع "في الـعام نـفسه ا
ذهـبت مـرة اخرى الى الـسعـودية ألداء
احلـج والـتــقــيت بـالــنــجـمــاوي ايــضـا
ـدعو الـشـيخ عـبـد الله وعـرفـني عـلى ا
الغنيمان وهو سعودي اجلنسية وكان
ـتـلك معـلومـات عني وعن مـعتـقداتي

وزودني االخير بأربعة آالف دوالر".
ويـسـتـرسل "أسـسـت مـدرسة عـبـد الـله
الـنـعـمـة ومـنـحت الـدروس لـلـعـديـد من
االرهـابي وتعـليمهم بـعد دخولهم في
ـرافق الــفــكـر الــســلـفي احــدهم كــان ا
الـشخصي لـلخليـفة البغـدادي والعديد
مـن قيادات االرهابيـة في تنظيم داعش
ـن شغلـوا منـاصب عديـدة ومارسوا

أعماأل ارهابية كثيرة".
ÊuKÝd  bMł

ويـتحدث شـفاء النعـمة عن احداث عام
ومـا اسماه "جنـاح عملـية الفتح" 2014
من قبل داعش فيقول "اصابني شعور
ـشـارك بـالـفـرح حـتى اني اعـتـقـدت ا
فـي العـملـية في مـنطـقة  17تـمـوز انهم
مــرسـلـون من الـله وبــعـدهـا اصـبـحت
خطبي حتريضية بشكل علني وتمثلت
ــقـاتــلـة الــقـوات االمــنـيــة وحتـريض
الـشبـاب باالنـخراط في صـفوف داعش
ورفـــــعت مـع عــــنـــــاصــــر داعـش رايــــة
بـايعته الـتنـظيم فوق اجلـامع وقمت 
امــام الــقــاضي الــشــرعي الــقــحـطــاني
الــســعــودي ورددت الــبــيــعــة عــلـى يـد
االرهـابـي ابـو مـعـتـز الـعـفـري". ويـؤكد
" تـنسيـبي للعـمل مسؤوال عن ديوان
الـتعليم ضمن واليـة نينوى ولم اتسلم
اي كــفـاالت لـنــصـرة الـتــنـظــيم وكـلـفت
ايـضا بـالتدريس في مـركز امام الـيق
ــوصل حــيث يــتم فـي مــقــر جــامــعــة ا
ركز بعد دورة تكثيفية تـخريج طالب ا
لـيتم تـكلـيفـهم بالعـمل بصـفة شـرعي
وتـــوزيــعـــهم عــلى دواويـن الــتــنـــظــيم

احـدى مـحـاكم مـحـافـظـة الـسـلـيـمـانـية
لـــولــدي عـــبــد الـــبــاري".  وخـــلص في
إفـادته الى القول (اسـتمر عمـلي لغاية
ــوصل الــتي بــدء عــمــلــيــات حتــريـر ا
شــددت فــيــهــا عـلـى مـقــاتــلــة الــقـوات
الــعــراقــيــة من عــلى مــنــابـر اجلــوامع
ـــرتــدين ووصـــفـــتــهـم بــالـــروافض وا
وحـــذرت مـن أنـــهم ســـوف يـــقـــومـــون
بـاغتصاب النسـاء وينشرون الكفر في
ارض اخلـالفـة ولــدى وصــول الــقـوات
الـعـراقيـة الى منـاطق الـساحل االيـسر
هـندس في انـتقـلت للسـكن في حي ا
دار ابـنتي وزوجها وابقياني في الدار
وتــســتـرا عــلي لــفــتـرة شــهــرين حـتى
وصـلت الـقـوات الـعـراقيـة الى مـنـطـقة
ـــثــنى ثـم تــنــقـــلت في مـــنــاطق عــدة ا
وسـكــنت في فـتـرات مـتـقـطـعـة وبـقـيت
مــتـخـفـيــا عن انـظـار الــقـوات االمـنـيـة
لــغـايـة الـقــاء الـقـبض عــلي بـنـاء عـلى
ورود مـعلـومات ضـدي ومداهـمة داري

وصل). نصور في ا في حي ا

زبونة في مصرف تتقاضى راتبها التقاعدي
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ـتـلك سيـفا من حـكايـة صاحـبـنا مـثل حكـايـة (سويف خـلف) الذي 
القصب  ال هو يستطيع ان يحمي به نفسه وال يستطيع ان يحمي به
االخرين وليس له شـأن او يزيد منه مـركزا او جماال ان تـكون ناطقا
سلحة وال تـستطيع ان تدحض احلقائق باسم القائد العـام للقوات ا
او تـنـفـيـها او جتـعـلـهـا غيـر مـؤثـرة في مـسـألة تـخص مـصـيـر شعب
ووطـن  وتـلك مـســألـة تــؤدي الى اخلـيـبــة واإلحـبــاط وهـذا مـا اوصل
بـرنـامـجـا تـلـفـزيـونـيا شـهـيـرا  الـى نـقـطة الـالعـودة وحـدث الـشـجار
والسباب العـلني وعلى الهواء مبـاشرة واحلقيقة انـا شاهدت احللقة
ـا الـتي يـقـدمـهـا االعـالمي نـبـيل جـاسم وبـاعــتـقـادي ان الـسـبب ر
يكون مشتركا ورغم ان السيد اللواء خلف قد اساء لي في كثير من
ـرات فـي بـوســتــاته لــكن من اجل ان نــشــخص احلــالـة ونــتــجـاوز ا
سـلـبـياتـهـا ومن اجل وعي اعالمـي متـقـدم اقـول ان سـبب مـا حصل
ـبـاشـر الـذي كـان سـهـمـا قاتال في حـلقـة وجـهـة نـظـر هـو الـتـقريـر ا
خلـلف وكـان صـادمـا لـلواء خـلف شـخـصـيـا ألنه جـعل من تـداعـيات
رئية والـناطقة على الفيسـبوك حول نفي الـلواء خلف لكل احلقـائق ا
خـلفـيـة مـقـتل مـئـات الـشـبـاب في تـظاهـراتـهم االحـتـجـاجـيـة مـرتـكزا
ـألوف وقد للـهجـوم علـيه وهذا جـعله يـصل الى درجة اخلـروج عن ا
رأيـنـا عيـونه قـد جـحظـت  قبل ان يـبـدأ الـتالسن بيـنـهـما واعـتـقد ان
ركزهي الثيمة التي حركت كل االحداث وقد الحظت فحوى التقريرا
عـيـنـيه وانفـعـاالته يـتـطايـر مـنـهمـا الـشـرر قبل ان تـبـدأ احملـاورة معه
حقـيقـة انا تـوجست من حـصول هذا االمـر وأيضـا عدم قـدرة اللواء
عـبد الـكر عـلى اخفـاء عيـوب الـسلـطة الـتي انتـقدهـا سابـقا بـشكل
ـارسـاتهـا االجـرامـية في سـاخـر وعـنيـف لفـظـيـا والتـي انفـضـحت 
عمـليـات القـتل واخلطف واألرقـام اخمليـفة الـتي صدمت الـرأي العام
ـنظـمـات االنـسانـيـة فـوقع في احملـذور االعالمي واخلروج الـدولي وا
عن الـسـيـاق وبـالـنـسبـة لألسـتـاذ نـبـيل فـقـد ادرك ان الذي امـامه لن
يـوصـله الى مـا يــريـد وكل مـا يـسـتــطـيع فـعـله هــو اغـاظـته وإقـحـامه
هـنيـة يجب ان تـسيـطر ـشاعـر ا بـأفعـال السـلطـة اخملزيـة ورغم ان ا
ـشـهـد الـذي لـغـمه الـتـقـريـر رغم حـقـيـقـته لـكن بـصـراحة علـى هذا ا
ـوقف وآالم الـعـراقـيـ كـانـت حـاضـرة عـنـد الـدكـتـور نـبـيل وطـنـيـة ا
فـانـحـاز الى الـشعـب واالحتـجـاجـات والـوطن وهي مـشـاعر
ـهنية نبيـلة جتعل االنـسان يفـقد خصلـة احلياد ا
والسيطرة علـى اي مشاعر قد يفـتعلها االنسان
ألنــهــا مــصــنـــعــة ولــيــست مــشــاعــر مــوجــودة

ومتأصلة في داخله كمشاعره الوطنية

تعـد تظـاهرات عام  2019 أوسع وأكبـر حركـة احتـجاجـية يـواجهـها
قاالت هي جزء قراطي منذ تأسيسه عام 2003  . هذه ا النظام الد
ــرجــعـيــة في دعـمــهـا من كــتـاب يــتـنــاول انــتـفــاضـة تــشـرين ودور ا

وتسديدها. 
ـتـزعــمـ لـلـتــظـاهـرات هي من األخـطــار الـتي تـواجه الــنـاشـطــ وا
عــمــلـيــات اخلــطف واالغــتــيــال الـفــردي. إذ تــعــرض الــعــشـرات من
الـنـاشـطـ لــلـخـطف أو االغـتــيـال في الـشـارع أو مــنـازلـهم من قـبل
جماعات مسـلحة وملثمـة. وهذا اخلطر يهدد حـياة كل الناشط في
ـعـاقب ــا يـسـتـدعي إيـجـاد حل اليـقـاف هـذه اجلـرائم ا كل وقت  

عليها قانوناً. 
ــعـارضـ لــلـنـظـام يـراد من اخلـطف واالغــتـيـال إســكـات أصـوات ا
الــسـيـاسي  وهـو أسـلـوب الـقـمـع وتـكـمـيم األفـواه. في الـوقت الـذي
يــضـمـن الـدســتــور الـعــراقي حــريـة الــتـعــبــيـر . كــمـا يــراد تــخـويف
الـناشطـ من عدم الـتعـرض بالـنقـد إلى شخصـية مـعيـنة أو جـماعة
ن مـعـيـنة عـادة مـا تـملك الـسالح والـرجـال. فـعادة ال يـتم الـتـعرض 
يشتم الـنظام أو الـرئاسات الثالث أو احلـكومة أو مـجلس النواب أو
الزعـامات الـكرديـة أو السـنية  أو الـزعامـات الشـيعـية الـتي ال تملك
جـمـاعـة مـسـلـحـة. ولـكن يــجـري تـهـديـد أي نـاشط أو مـدون تـعـرض
لـزعـيم ديـني يتـرأس حـزب سـياسـي لديه قـوات مـسـلحـة أو أحـيـانا

انتقاد رجل دين لديه قوة مسلحة . 
وعادة ال يُـكشف عن اجلـهة اخلـاطفـة بعـد إطالق سـراح اخملطوف 
ا زاد الـط بلـة أن اجلهات خوفـاً على سالمته وحـياته وعائـلته. و
األمنيـة تسكت عن تفـاصيل حوادث اخلـطف واالغتيال ألنـها ال تريد
ـسـلحـة. وهذا يـشيـر إلى ضعف الـتورط في مـواجهـة تلك اجلـهات ا
الـدولة وفـقدان هـيبـتهـا . وال يـبقى أمـام اخملطـوف أو الشـهيـد سوى

الحقة اجلناة ومحاكمتهم .   عشيرته التي تطالب 
يـتــعـرض اخملــطـوف خملـتــلف أنـواع الــضـغــوط والـتــعـذيب الــنـفـسي
ـعـلـومـات مـطلـوبـة أو يـعـتـرف على واجلـسـدي والـتـهـديد كي يـدلي 
آخرين . وقد يـستمر اخلطـف أياماً أو أسابيـع ريثما يتـحقق الهدف

من اخلطف ثم يجري إطالق سراحه أو تلقى جثته في مكان ما. 
هذه اجلرائم تقع في وضح النهـار  وتنشر فيديوهـات تصور كيفية
ارتـكـابهـا في وسـائل التـواصل االجـتـماعي. إذ يـظـهر شـخـصان أو
ــسـدس كـا أكـثــر يـركـبــون دراجـات نـاريــة  يـقـتــلـون الـضــحـيـة 
ـارة. وأحيـاناً تـستـخدم لـلصـوت  ثم يهـربون بـسرعـة وسط ذهول ا

سيارات رباعية أو صالون في عمليات اخلطف. 
ـقـامة وعـادة مـا تـكون مـراسم تـشـيـيع الـشهـداء ومـجـالس الـتأبـ ا
عـلى أرواحـهم  مـنـاسـبات لالحـتـفـاء بـالـشهـداء ومـواصـلـة الدرب 
ــومـة شــعـلــة االنـتــفـاضــة حـتى حتــقــيق أهـدافــهـا. وفي ســاحـة ود
الـتـحـريـر تـرفع صـورهم  وتُـشـعل الـشـمـوع تـضـامنـاً مع عـائالتـهم

وأصدقائهم. 
وال تميز عمليات اخلطف واالغتيال التي تطال الناشط ب الذكور

واالناث. إذ تعرضت نساء إلى القتل واخلطف في عدة حاالت. 
ــرجـــعــيــة قــد أشــارت عــدة مــرات إلى عــمــلــيــات اخلــطف وكــانت ا
واالغتـيال  وأدانتـها  وطالبـت اجلهات األمـنية بإيـقافهـا  ومالحقة
مـرتـكبـيـها ومـحـاسبـتـهم وفق الـقانـون. كـما أديـنت عـملـيـات اخلطف
نـظمـات احلـقوقـية الـعراقـيـة والدولـية  وطـالبت واالغـتيـال من قـبل ا

باتخاذ إجراءات قضائية كافية. 
لــقــد فـشــلت احلــكــومــة في الــكــشف عن مــرتــكـبـي جـرائـم اخلـطف
واالغتيال  واكـتفت جلنة التـحقيق التس شـكلتها
اضي  وأحالة مجموعة من في تشرين الثاني ا
الـقـادة األمـنــيـ إلى الـقـضـاء بـعـد إعـفـائـهم من

مناصبهم وعقوبات مختلفة بالسجن.
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تويتر أنّ "الشـاب قام باعتراض إحدى
الـسـيـارات اخلــاصـة بـنـقل الــطـالـبـات
وقـــام بـــإطـالق الـــنـــار مـن سالح كـــان
ـــركـــبـــة (من بـــحـــوزته عـــلى ســـائق ا
جنـسـيـة آسيـويـة) والـطالـبـات ما أدّى
إلصـابـة الـطـالـبـات بـإصـابـات بـلـيـغة
ـركـبـة و نـقـلـهن إلى وكـذلك سـائق ا
ملكة ستشفى في حينـها".وأجرت ا ا
احملــافـــظــة مـــنــذ عـــقــود تـــغــيـــيــرات
اجـتـمـاعـيّـة مـهـمّـة أخـيـراً وإصالحـات
اقتـصـاديّة يـقودهـا ولي الـعـهد األمـير
محـمد بن سـلـمان أبـرزها رفع احلـظر
ــرأة لــلـســيّــارات وإعـادة عن قـيــادة ا
فـتح دور الـسـيـنـمـا والـسـمـاح بـإقـامة
حفالت غنـائية صـاخبة.وتشـهد البالد
انـفــتـاحــاً اجـتــمـاعــيـاً وثــقـافــيـاً غــيـر
مـسـبـوق خـاصـة في األشــهـر الـقـلـيـلـة

اضية. ا

ملـكة الغنـية بالـنفط على مـا أعلنت ا
الوكالة الرسميـة مساء الثالثاء.وقالت
وكـالــة األنـبــاء الــسـعــوديـة (واس) إنّ
"اجلهـات األمـنـيـة أوقـفت صـباح أمس
) مواطـناً ثالثـينـياً بـعد قـيامه (اإلثنـ
بـإطـالق الــنـار عــلى مــركــبــة عــائــلــيـة
خاصـة بـحي الـفـاخـريـة بـالـظـهـران ما
أسـفـر عن وفـاة فـتـاة وإصـابـة اثـنـت
جمـيعـهن مـواطنـات في الـعقـد الـثالث
ــركـبـة من من الـعـمــر وإصـابــة قـائـد ا
اجلـنـسـية الـهـنـديـة".ولـم تـذكر (واس)
مالبــســـات احلـــادث أو دوافع مـــطــلق
ّ نـقل الـنـار. وأوضـحت الــوكـالـة أنّه 
ـتّـهم اجلـرحى لـلـمـسـتـشـفى وإحـالـة ا
ومـلف الـقــضـيـة إلى الــنـيـابــة الـعـامـة
ــنــطــقـة. وذكــرت صــحــيــفــة ســبق بــا
االلـكـتـرونـيــة احملـلـيّـة الـتـي يـتـابـعـهـا
حوالى  13مـلـيـون مـتــابع عـلى مـوقع

على جـثث األم وابـنهـا وابـنتـهـا فيـما
توقـعت مـصـادر طـبيـة أن يـكـون سبب
الـوفـاة هـو (االخـتـنــاق بـالـغـاز الـسـام
دفأة النفطية وهم نيام). نبعث من ا ا
ـستـندة وال تزال حتـقـيقـات الـشرطـة ا
إلى تــقــريـــر الــطب الــعـــدلي والــدفــاع
دني متواصـلة للوقـوف على السبب ا

الرئيس للوفاة.
WOzUMł t³ý

ـتـحـدث بـاسم شـرطة من جهـته قـال ا
أربيل هوكـر عزيـز ان (كل األدلة تـشير
إلى استبعـاد الشبـهة اجلنـائية لـكننا
مع ذلك نـضـع جـمــيع االحـتــمـاالت في
احلـــــــســــــــبـــــــان وهـــــــذا مـن أصـــــــول
التـحـقـيـقـات). وقـتـلت امـرأة سـعـودية
ثالثيـنيـة وأصيـبت أخريـان وسائـقهن
الــهــنـــدي بــرصـــاص رجل لم تـــتّــضح
دوافـعه في مـديـنـة الـظهـران فـي شرق
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عثر عـلى جثث أم وابنـها وابنـتها في
ناحـية عـنـكاوة الـتـابعـة الى مـحافـظة
أربــيـل بــعـــد مـــرور نــحـــو شـــهــر من
وفـاتـهم.وذكـرت مـصــادر صـحـفـيـة أن
(األم زينة  37عاما مع ابـنهـا وابنـتها
مـــوالـــيــد  2002و 2005من عـــائـــلـــة
مسـيـحـية نـازحـة من نـاحـية بـاطـنـايا
حافظة نينـوى وتعيش في عنكاوة
صادر إلى منذ  5سنوات). وأشارت ا
أن (احلادثـة انـكشـفت عـقب فشل زوج
زيـــنـــة واســـمه أســـيـــر في االتـــصـــال
بعائلته طوال فترة شهر وعودته إلى
عنكاوة لالستفسار عن سبب عدم الرد
عـلى اتــصــاالته حــيث سـبـق له وقـرر
االنـفـصــال عن زوجــته وعـاش بــعـيـدا
عنـهـا قـبل ذلك). وبـعـد إبالغ الـشـرطة
نـزل و الـعـثور قامت بـكـسـر بـاب ا
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