الطائرات الزرق مدعوة إلى حرق جدول الرواتب اإليرانية
صاحب االمتياز
رئيس التحرير
د .اسراء شاكر
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وصف أيريك ديفيس؛ رئيس مؤسسة البحث
األكادميي في العراق ،ثُالثي النافذين في تركيبة
احلشد الشعبي ،من عصائب أهل احلق وكتائب حزب
اهلل ومنظمة بدر ،بأنهم :األكثر وحشية وفساد
من ميليشيات احلشد الشعبي على ح ِّد تعبيره.
ديفيس ،بروفيسور العلوم السياسية ،والذي يبدو
بشكل ممتاز ،اتهم هذا ال ُثالثي:
أن ُه يتحدث العربية
ٍ
ال تفعل شيئا ً ملساعدة الشعب العراقي.
التبرير الذي وجد ُه ،املُعارض القدمي للحرب
األمريكية في فيتنام ،هو عدم قيام الثالثي بأي
دورٍ نافع للبالد؛ وأيضا ً التواجد على :جدول الرواتب
ُرسل ق ّوات
اإليرانية.ديفيس؛ طالب األمم املتحدة أن ت ِ

رئيس التحرير التنفيذي
مسار عبد المحسن راضي
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اليونفيل؛ أصحاب القبعات الزرق؛ الطائِرات حتديداً،
سالح
لتأديب الثالثي :يجب على األمم املتحدة إرسال ِ
لقصف اسلح ِتهم وإمداداتِهم من
اجلو إلى العراق،
ِ
خُ
امليمات ،حتى ال يعودوا قادرين على قتل املواطنني
العراقيني األبرياء-
ِّ
على ح ِّد زعمه.بقي أن نُذكر القارئ ،أن ديفيس ،كان
وقت سابق،
قد ن َ
َص َح العراقيني في ٍ
أن :ال يعتمدوا على اجملتمع الدولي لنيل حقو ِقهم،
ضم العراقيني من الفئات
وأن يحاول التشرينيونّ ،
العمرية الكبيرةُ ،مستندا ً على جتربت ِه الفيتنامية
صح التعبير ،حيثُ كان األمريكيون املُعارضني
إن ّ
لغزو بالدِهم لفيتنام ،يرون أن ُه ال أمل يُرجتى ممن هو
فوق الثالثني في حركة املُعارضني للحرب.
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الخالصي للسياسيين :ال تنطحوا رؤوسكم بالمطعم التركي
متابعة العراق اليوم
قصف اللِسان الرسمي ،للمرجع الديني؛
اخلالصي ،من منطقة الكاظمية
َتي
في بغداد ،ما جرى في منطق ْ
جسر السنك وساحة اخلالني ،وسط
العاصمة ،من <<عملي ٍة إجرامية>> ،يوم
اجلمعة ،السادس من كانون األول ،اجلاري ُة
أ ّيام ُه.لِسان اخلالصي الرسمي -مكتب ُه
اإلعالمي ،استخدم قذائف االستنكار.
أما ما تص ّور ُه عن -الرد األمثل -على
ّ
تلك اجلرمية :ندعو ابناء الشعب العراقي
في كل مكان ،وخصوصا ً في املناطق
القريبة من موقع احلادثة ،إلى النزول
إلى الشارع ،واالعتصام وااللتحاق
باملواطنني املعتصمني هناك ،وتقدمي
املساعدات الالزمة لهم .املرجع ،طالب
اجليش العراقي؛ بدور ِه ،بالقيام مبهمات ِه:
اداء واجبها الوطني في الدفاع عن ابناء
يجب
احملصلة التي
العراق .حتدث أيضا ً عن ِّ
ُ
أن تصل إليها التظاهرات العراقية:
يجب أن تستمر حتى تحُ قق كامل أهدافها

في استعادة العراق ،وتخليص البلد من
أما عن أهم
سيطرة العمالء واملفسدينّ .
نوع من العمالء واملفسدين ،نقرأ :الذين
يرتبطون مبشاريع االحتالل االمريكي
بالذات .اخلالصي نصح املتظاهرين أيضاً،
بحضورٍ ُمك ّثف ليلة السبت ،وبداية يوم
األحد :لتكن ليل ٍة فارقة.
املرجع اخلالصي ،وفي ذات هذا السياق
كان قد تساءل ،في الثاني من الشهر
اجلاري ،وهو يتحدث عن النُخبة
السياسية احلالية :إلى أين يريد أن يسير
هؤالء احلاكمون املوهومون املتوهمون؟
هل يريدون أن يناطحوا الصخر واجلبل،
وهم ال يستطيعون مناطحة املطعم
أما السؤال الذي نظ ُن ،أن املرجع،
التركي؟ ّ
قد وجد اإلجابة عليه ،قبل يومني ،وسط
العاصمة :هل يريدون أن يقتلوا الشعب
كله ،كما جرى قبل أيام في الناصرية،
النجف ،كربالء ،البصرة ،وكما جرى في
بغداد؟
اخلالصي ،اعتبر أن الوظيفة السياسية

احلقيقية ،للنُخبة احلزبية التي تُدير
البالد ،هي خدمة االحتالل :كانوا

يتنافسون فيما بينهم في خدمة احملتل،
لكي يعطيهم احملتل بعض االمكانيات.

أما عن مصير النُخبة السياسية التي
ّ
خانت األمانة العراقية ،نقرأ :لن يخرج

عادل في عين عالوي وعبد المهدي في عين بارزاني
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تتمخض مواقف ،زعيم ائتالف الوطنية احلالي؛ اياد عالوي ،ذات
دائما ً ما
ُ
مواقف فأرية ،تختص ُر النسبة
اجلرس العلماني والعابر للطوائف ،عن
ٍ
والالتناسب بني طموحات الشعب العراقي ،والعملية السياسية.
هكذا فأن الراكب العلماني ،حلصان القائمة العراقية السابقة ،ذات
الرقم  ،333أعلن أن ُه غي ُر مستعد ،لعبور مستنقع الدستور العراقي،
املليء بالطائفية ،العرقية ،وقنابل االنفصال التي تشتغل على
الفتيل الدولي .عالوي؛ املتمت ُع بصداق ٍة وثيقة مع مسعود بارزاني،
املمتطي بدور ِه ،لصهوة احلزب الدميقراطي ،من ُذ أم ٍد طويل،
تغيير في العملية السياسية
اتفقا أمس السبت :ال ميكن القبول بأي
ٍ
خارج األطر الدستورية.لِسان البارزاني الرسمي -مكتب ُه اإلعالمي،
بيان ،نقلت ُه
قذف تفاصيل هذا املوقف التوأم ،بني الرئيسني احلزبيني في ٍ
وكال ُة أخبارٍ محلية .كالعادة؛ طبعاً ،سيقرأ املهتم<< ،كليشيه>>
الهوامش التي تُز ّي ُن البيانات :عقد اجتماعا ً مع اياد عالوي ،رئيس
ائتالف الوطنية ،جرى خالله بحث األوضاع السياسية في العراق،
واملستجدات واملتغيرات اآلنية ،واألحداث والتوترات األخيرة في بغداد،

يركض البيان سريعاً ،كي
وبعض احملافظات األخرى في جنوب العراق.
ُ
يصل إلى الطبق الرئيسي :ال ميكن القبول بأي تغيير في العملية
السياسية خارج السياقات واألطر الدستورية الدميقراطية .املفارقة
اللطيفة ،أن الرأسني الكبيرين حلزبيهما ،ما زاال يجدان عادل عبد
املهدي ،هو الرئيس الشرعي للحكومة احلالية :فضالً عن التأكيد على
دعم ومساندة احلكومة احلالية برئاسة عادل عبد املهدي .عاد االثنان
بعدها ،وبحسب البيان ،إلى ضرب قن ُبلة ُمس ّيلة لهذا االعتراف :دعيا
احلكومة إلى بذل اقصى اجلهود ،لضمان االستقرار ،والسيطرة على
األوضاع ،ومحاسبة الفاسدين ،واملتسببني بإراقة دماء األبرياء.
في نفس هذا السبت اجمليد ،وجد رئيس حكومة إقليم كردستان
العراق؛ مسرور البارزاني ،أن :تنظيم <<داعش>> مازال خطرا ً كبيراً.
كالعاد ِة أيضاً،
لتغتسل أخيرا ً
ميمت كلمات رئيس اإلقليم ،باجتا ِه اجملتمع الدولي،
ِ
في بِحار :ضرورة التعاون ملواجهته.هذ ِه التفاصيل الرئاسية ،خرجت
بيان ،دُبِّج على ما يبدو إثر زيارة املبعوث اخلاص
من مكتب بارزاني ،في ٍ
للرئيس األمريكي؛ لشؤون سوريا والتحالف الدولي ضد <<داعش>>،

السفير جيمس جيفري .رئيس اإلقليم الذي يحلو له أن يتصرف
ثان للدولة العراقية ،حضر مع ُه في اللقاء :وزيرا البيشمركة؛
كرئيس ٍ
ٍ
شورش إسماعيل ،والداخلية؛ ريبر أحمد ،وجرى :بحث آخر تطورات
ُ
ميتلك
الوضع في العراق وسوريا واملنطقة عموماً ،وألن العراق اجلديد
جيوشا ً ال جيشا ً عراقيا ً واحداً،
نقرأ :متّ التأكيد على مواصلة التنسيق بني القوات العراقية
والبيشمركة .السفير جيفري ،وبحسب البيان الرئاسي ،ع َّبر عن
:التزام الواليات املتحدة ،بدعم إقليم كردستان وقوات البيشمركة.
البارزاني ردَّ بدور ِه،
ُمحتفيا ً باملوقف الدبلوماسي األمريكي :نشكر الواليات املتحدة
على دعمها املستمر لإلقليم .عاد بعد بارزاني ،ليعزف سمفونية <<
ِّ
يشكل خطرا ً كبيراً ،وإن التعاون مع اجملتمع الدولي،
داعش>> :ما يزال
ِّ
ضروري ملواجهة تهديدات اجلماعات اإلرهابية.نُذكر القارئ ،أن ميزة
خاص ًة في زمن
التنظيمات اإلرهابية ،في احلياة السياسية العراقيةّ ،
التظاهرات الشعبية؛ احلالية ،تؤك ُد إمكانية التعايش السلمي بني
املك ِّونات احلزبية.

يحضر تابوت الجلسة الطارئة لدفن حادثتي الخالني والحنانة
البرلمان
َّ
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مدمن على اجللسات
مجلس الن ّواب العراقي،
ٌ
ُ
الطارئة ،واللِجان النيابية ،حيثُ أرجل الدجاجة،
أنف ُع منها .نائب رئيس البرملان؛ حسن الكعبي ،كان
له ،أمس السبت ،فرصة اإلعالن عن واحدة غدا ً من
هذا النوع الطارئ.
ما وراء عقد طارئة الغد ،والتي ستشهد حضور
العليا ،سيما قيادة عمليات
القيادات األمنية ُ
بغداد :ملناقشة استهداف املتظاهرين السلميني.
فسر املاء بعد اجلهد باملاء:
بيان القبة البرملانيةّ ،
القيادات األمنية ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها
في ِحفظ أمن التظاهرات السلمية ،املطالبة
باإلصالح والتغيير ومكافحة الفساد .أيضاً،
نقرأ ،تفاصيل نصيحة كالسيكية ،تدم ُن عليها

اللغة البرملانية العراقية :يجب تشديد االجراءات
األمنية  ،حلِفظ ارواح احملتجني املعتصمني في بغداد
أما عن غير املؤكد في قاموس البرملان،
واحملافظاتّ .
ُ
ننقل لكم هذا التعهد :ستتم محاسبة جميع
اجلهات والشخصيات التي يظه ُر تو ّر ُطها في
قتل املتظاهرين في بغداد واحملافظات ،فضالً عن
االستهداف اجل ّوي ملنطقة احلنانة في النجف .قبل
أن نخ ِتم تفاصيل الطارئة البرملانية ،ن ِّ
ُذكر القارئ ،أن
ساحة اخلالني وجسر السنك ؛وسط بغداد ،شهدا
مساء اجلمعة؛ السادس من كانون األول ،اطالق
رصاص حي من قبل مجهولني ،إضافة الى قنابل
ُمسيلة للدموع على املتظاهرين ،فيما أعلنت
حتقيق باحلادث الذي أ ّدى الى
وزارة الداخلية ،فتح
ٍ
استشهاد وإصابة  84شخصاً.الهيئة السياسية

للتيار الصدري ،تعاضدت مع نائب رئيس البرملان
بدورِها ،والذي ينتمي إلى فريقها السياسي ،في
طلب عقد الطارئة ،لكنها نثرت بعض الفلفل
ِ
الالذع من التأكيدات على :ضرورة كشف احلكومة
عن اجلهات التي تقف وراء احداث ساحة اخلالني
واحلنانة.رئيس الهيئة؛ نصار الربيعي ،أعلن ذلك في
بيان مع ثُلة من فريق ِه السياسي؛ سائرون ،نقرأ
ٍ
قتل
فيه :تزامنا ً مع ما حدث في ساحة اخلالني من ٍ
وترويع للمتظاهرين ،قصفت طائرات ُمس َّيرة منزل
السيد الشهيد الصدر ،وجنله مقتدى الصدر في
احلنانة ،تنفيذا ً ألجندات مشبوهة ،تُريد بالعراق
االنزالق نحو الهاوية .الربيعي ذكر بعدها :إ َّن الهيئة
السياسية للتيار الصدري ،تُطالب جميع الكتل
البرملانية ،بعقد جلسة طارئة للبرملان ،ملناقشة

التداعيات اخلطيرة ،وتدعو كل القوى الشريفة
التي تريد بالعراقيني الشر ،عدم االجنرار وراء تلك
اخملططات ،والعمل على وأد الفتنة التي تريد قوى
الفساد إشعالها» ،وزاد من الطلبات ،قائالً :نُطالب
أيضا ً اجلهات اخملتصة ،الكشف عن مالبسات
حادثتي اخلالني واحلنانة واجلهات التي تقف وراءها.
بقس أن ن ِّ
ختام متابعتنا لهذا اخلبر،
ُذكر القارئ وفي
ِ
أن رئيس الهيئة السياسية ،ساوى بني االعتداء
على الصدر ،وبني االعتداء على الشعب العراقي
بأكمله.وأوضح الربيعي ،أنه «ليعلم الشعب من
يريد جر الناس الى االقتتال الداخلي ومن رموزنا
الوطنية والدينية الذين هم صمام امان البالد في
درء تلك الفنت والتعدي عليهم هو التعدي على
الشعب بالكملهم».

مبرض قاتل،
إما
ساملا ً بإذن اهلل تعالىّ ،
ٍ
وإما بفضيح ٍة ُكبرى.املرجع الديني،
ّ
ذهب إلى أن هنالك
سياق آخر،
وفي
َ
ٍ
نوعني من اإلسالم السياسي؛ أحد ُهما
صحي ،والثاني أمريكي ،ليصف بعدها
َّ
املروجني لنهاية اإلسالم السياسي بـ
<<اجلهلة>> .تداعيات سقوط الصنف
األمريكي ،ستؤدي بحسب اخلالصي
إلى :ظهور حكم اإلسالم على حقيقته
رغم أنف أمريكا وعمالئها .ما تبقى
جديرا ً باإلشار ِة إليه من مواقف هذا
املرجع الديني ،حتذير ُه قبل يومني من :
محاوالت خطف املظاهرات ،من خالل
تهييج العواطف املذهبية من جديد.
الصحة الوطنية إلى
وجد أيضاً ،أن عودة َّ
اجلسد العراقي ،تستلز ُم هذ ِه الوصفة
العالجية :إزالة االحتالل وإفرازاته،
وخصوصا ً العملية السياسية واحلكومة
والبرملان وغير ذلك .األخطار التي تواجه
بتغيير حقيقي،
الفرد العراقي ،الراغب
ٍ
ّ
الوقوع في
من
حذر املرجع اخلالصي،
ِ

براث ِنها م ّرة ثانية :نريد أن ن ِّ
ُذكرهم بأن ال
يتكرر اخلطأ القدمي ،يوم دعوا الناس إلى
املشاركة في االنتخابات ،ثُ َّم اكتشفوا
زيف هذه االنتخابات ،كما واعتبروا الحقا ً
أن الطائفية أخطر من القنبلة الذرية.
ّ
أشر املرج ُع ،طبيعة اخلدعة التي حتاو ُل
النخبة السياسية احلالية ،متريرها على
املواطن :حصر العراقيني ومطالبهم
ببقاء العملية السياسية نفسها ،أو
حتت سقف الدستور كما يقولون ،أو
باسم الدين أو املرجعيات الدينية التي
ترفض أن يستغل اسمها في األحداث.
نختم مع هذا املرجع الديني ،بذكرِ الئحة
اتهامات ِه للعم سام :إ َّن الواليات املتحدة
مازالت تقوم بنفس دورها التاريخي
املعروف ،دور التأجيج ،االحتقان ،التدخل،
ودعم العدوان الصهيوني .داعيا ً إ ّياها إلى
إيقاف احلروب في املنطقة ،بدون دراما
دول في املنطقة،
إعطاء بطولة الشر ،إلى ٍ
قد فهمت الصحيف ُة من سياق حديثه،
أن ُه قد يقص ُد إيران بها.

درونز الحنانة يفشل في تغيير
موقف الصدر من التظاهرات

متابعة العراق اليوم

ّ
أكد؛ صالح محمد العراقي ،املقرب
من زعيم التيار الصدري ،ورئيس ق ّوات
القبعات الزُرق العراقية ،والتي تتولى
حماية املتظاهرين العراقيني ،على:
ضرورة عدم ترك ساحات التظاهر ،حتى
ال تتعرض للخطر.طبعاً ،وكالعادة في
البيانات الصدرية ،حيثُ تأتي جوابا ً
سؤال واح ٍد ،من اتباع التيار الصدر
على
ِ
 ،والذي كان سؤال ُه :إ َّن الناس خائفة،
وتقول إن التظاهرات ستبقى فارغة
وفي خطر؟ نقرأ اإلجابة التالية :نعم.
من املهم عدم ترك ساحات االصالح..
فلعلَّها تتعرض للخطر.صالح محمد
وقت سابق
العراقي ،كشف أيضاً ،وفي ٍ
من أمس السبت :تع ُّرض منطقة
احلنانة في محافظة النجف ،حيثُ
قصف بواسطة
إقامة الصدر ،إلى
ٍ
فسر ما
طائرة ُمس ّيرة .العراقي،
ّ
حصل ،بأنه ضريب ُة :األوامر الصادرة
من الصدر جتاه اصحاب القبعات الزُرق،
بحماية املتظاهرين.نأخ ُذ القارئ معنا،
تخص ُمس َّيرة
إلى تفاصيل أكثر،
ُّ
احلنانة ،حيثُ نفى محافظ النجف؛
لؤي الياسري ،اخلبر الذي تناقلته بعض
مواقع التواصل االجتماعي عن :عدم

العتداء
تعرض منزل مقتدى الصدر
ٍ
ُ
عن طريق الطائرة املُس َّيرةَّ .
احملافظ
أكد
بشأن
بعدها :إ َّن التحقيقات مستمرة
ِ
ما جرى في احلنانة.الياسري ،وفي
بيان له ،تلقفت ُه وكالة أخبارٍ مح ّلية،
ٍ
وجد أن على :احلكومة احمللية ،وعلى
فتح
رأسها احملافظ ،وقيادة الشرطة،
ُ
حتقيق سريع بحادثة احلنانة ،وعلى
أعلى املستويات .احملافظ ،وجد وبحجة
ما تعرض ل ُه الصدر ،الفرصة كي
ينضم إلى جموع املُهددين لوسائل
اإلعالم :نُح ِّمل اجلهات التي تنشر
األخبار الكاذبة عن احلكومة احمللية،
خرق أو تع ٍد،
املسؤولية القانونية ألي
ٍ
واخلاصة ،وتض ُّر
العامة
يض ُر باملصالح
ّ
ّ
ُ
باجلهود الكبيرة التي تب ِذلها احلكومة
احمل ّلية واألجهزة االمنية وشيوخ
ووجهاء العشائر في إعادة احلياة
للمحافظة وفتح مؤسسات الدولة.
بقي أن ن ِّ
ُذكر القارئ ،أن هذ ِه التهديدات
احلارة ،لوسائِل اإلعالم ،يبدو إنها تنب ُع
عال باملسؤولية ،كانت
احساس
من
ٍ
ٍ
قد غابت عن ديوان احملافظة ،ولم تكن
موجودة في الفاجعة التي تعرض لها
املواطن النجفي ،في أزمة مرقد آل
احلكيم.

