
�صقُت بالأي��ام والرحيل فاأ�صعفتني الو�صايا والعرب.. 
تعب��ت من مط��اردة ال�صدى حتى فق��دت رنني الأ�صى 
ف��وق طبول امِلح��ن، ومل يرّق ف��وؤاد ال�صخ��ر ل�صتالت 
احلن��ني، وما برحُت اأ�صعى اإلي��ك بينما يظن كثريون، 
اأنن��ي اأجل���س كث��رياً وكل��ي ا�صتياق حتوط��ه الأماكن 
والزواي��ا، وما دري اجلاهلون اأن النطف ل تهرب من 
قدرة اليا�صم��ني و�صريورة الطني وا�صتع��ادة الغائب 
وذهاب التال�صي من �صم��ري ال�صمت ل�صهول التجوال 

وجبال ال�صوق ال�صاهقة.
يف حياتنا ذكريات ل تنتهي.. فالذكريات كلمة حتمل 
معاين كبرية وعميقة جتعلنا ن�صرتجع اأيامنا الفائتة 
اجلميلة اأو حتى تلك الأيام التي مرت علينا ب�صعوبة، 
فم��ن منا ل يحم��ل يف طيات ذكريات��ه جمموعة من 
امل�صاع��ر والأحداث، وم��ن منا مل ياأخ��ذه احلنني من 
وقت لآخر ملكاٍن اأحبه، وكم منا من يتمنى اأن يرجع 
ب��ه الزمن مرة اأخرى ليعي�س تل��ك الأحداث مع هوؤلء 
الأ�صخا���س، فهن��اك اأ�صخا���س ي�صع��ب اأن متحيه��م 
ذاكرتن��ا مهما مرت م��ن م�صاغل واأح��داث قد تن�صينا 

ق�صايا كثرية.
جامعتي الأنيقة.. عدُت اإليِك هاربًا من حرية ل اأدري 
اإىل اأين منتهاها، ل �صكٌي ل�صف�صطة، ول عنائي الكتب، 
ول �صريت��ي اأطال���س اأو ترجمات، لب�ص��ُت رداء ف�صلك 
وحمل��ت نع���س النفور، فوجدت��ك لي�س كم��ا �صوروِك 
اآن��ذاك، اإن��ِك انتف�صِت وخرجِت من حت��ت ركاٍم قاتل، 
لتك��ّوين احلري��ة الت��ي �صطع مداه��ا، و�صمل��ِت بحنوِك 
وحتنان��ِك م��ن فيِك اأو مي�صك��ه ال�صوق واحلن��ني اإليِك، 
فم��ا اأعز وج��ودك وما اأطيب لقاءك وم��ا اأجملها فيك 

الذكريات.
ع��دُت اإليك وكاأنِك تقولني "تعال اأيها الغريب تعال".. 
عندها لن يتوقف الزمن عند بداية اجل�رس.. لن تت�صبث 
الكرة الأر�صية بهذا النهار، بل �صوف مت�صي بدورانها 
وحركته��ا، دون اأن تلتفت لأوه��ام البقاء ولن تلتفت 
للباحث��ني عن زهرة اخلل��ود، اأو الراغب��ني يف تنميط 
الزم��ن وتاأطري اللحظة كاأنها �صورة من الواقع. عدُت 
اإليِك زائراً ميليني ال�صوق م�صتذكراً اأجمل مراحل العمر 
الت��ي ميك��ن اأن يعي�صه��ا كل �صاب وفت��اة وبالتحديد 

ال�صنة الأوىل من احلياة اجلامعية، والتي حتمًا تكون 
اأول احت��كاك بتلك احلياة فعلي��ًا، فال ميكن اأن متحى 
اأو ُتن�ص��ى ب�صهول��ة م��ن ذكرياتهم، فمرحل��ة اجلامعة 
تعترب بالن�صبة لكثري من ال�صباب مبثابة بداية احلياة 
ب�صكله��ا اجلديد، وانطالقة لبن��اء امل�صتقبل، وقد ميتد 
ه��ذا املفه��وم ل��دي البع���س ليعتربها بداي��ة احلياة 

عموما.
ُعدُت اإلي��ِك.. م�صتذكراً اأيّن اأنهيت حياتي اجلامعية يف 
الع��ام الدرا�ص��ي 2008 - 2009 متخرجًا من كلية 
الإدارة والقت�ص��اد - ق�صم القت�ص��اد، بعدما بداأتها 
يف الع��ام الدرا�ص��ي 2005 - 2006، وكلن��ا يعل��م 
اأن ه��ذه الفرتة ه��ي من اأ�صعب الف��رتات التي عا�صها 
العراق وع�صناها ونحن ن�صاهد اأرتال الحتالل جتوب 
�صوارع مدينتنا، وتعتقل اأبناءها بكل ق�صوة ووح�صية، 
كم��ا ظهرت التنظيم��ات الإرهابي��ة املتطرفة متمثلًة 
بتنظي��م القاع��دة ال��ذي مل ي�صل��م منه ع��امل ول حتى 
طال��ب عل��م، لتاأتي بعدها فرتة الظ��الم احلالك، فرتة 
الطائفي��ة املقيتة وما رافقها من حرب اأهلية اأحرقت 

واأهلكت الكثري..
اإل اأن عزمي��ة واإ���رسار اأبن��اء الوط��ن كان��ت فوق كل 
تلك الأح��داث، ليبزغ فجٌر جدي��د، كاَن يحدونا الأمل 
ب��اأن نك��ون قادرين حق��ًا على العم��ل والبن��اء، لكن 
ح��ال الواق��ع دون طموحاتن��ا، فاأعط��ي احل��ق لغ��ري 
اأهل��ه، وا�صت�رسى الظلم والف�صاد، حتى نتج عنه اأخطر 
فرتة ميكن اأن تو�صف يف تاريخ الب�رسية، قتل و�صلب 
وانته��اك للحرم��ات م��ن قب��ل اجلماع��ات املتطرفة 
وامللي�صي��ات املنفلت��ة، ل ميكن اأن ي�ص��ف اأحدنا ذلك 
ال�صع��ور، فاأجربن��ا على الن��زوح من منازلن��ا، ف�صكن 
الكث��ري اخلي��ام متو�صدين ت��راب الأر���س وملتحفني 
املطر وال��ربق، اأربع �صن��وات كانت كافي��ة لتدمر كل 

�صيء.
جامعت��ي )جامعة الأنب��ار( كانت من ب��ني الأهداف 
�رسق��ت  احل��رب،  ب�صب��ب  بالكام��ل  ت���رسرت  الت��ي 
خمترباته��ا واأبحاثه��ا العلمي��ة، اأحرق��ت مكتباته��ا 
وكنوزه��ا البحثي��ة، دم��رت احل��رب فيه��ا كل �صيء، 
حت��ى اأين كنت م��رتدداً يف الذهاب اإليه��ا.. مت�صائاًل.. 
كي��ف �صاأجدها؟ كيف ه��ي وجوه طلبته��ا؟ اأ�صاتذتي 
كي��ف �صيكون حالهم؟ كنت خائفًا حقًا.. اإل اأن ال�صوق 
واحلن��ني قاداين اإليه��ا لأكون يف حرمه��ا اأ�صاهد من 
خلفت��ه تلك احلرب، وبينما اأن��ا يف طريقي اإليها اأردد 

)يا اإلهي ماذا �صاأ�صاهد؟(..
دخل��ت ب�صيارتي عرب طريقها احل��ويل لأجد خملفات 
املع��ارك �صاه��دة عل��ى حج��م ال�رسر وه��ول احلرب، 

واجه��ات املباين املت�رسرة تدع��و لالأ�صى والإحباط، 
)الإدارة  كليت��ي  اإىل  متوجه��ا  طريق��ي  وا�صل��ت 
والقت�ص��اد(، لأج��د اجل��دران مه�صم��ة وعليه��ا اآث��ار 
ر�صا���س املعارك، اإل اأن الالفت للنظر والأمر املفرح 
حق��ًا هو اأين �صاهدت عك�س ما توقعت، وجدت املباين 
اجلامعي��ة ُمزين��ة، كاأنه��ا يف حال��ة ف��رح اأو احتفال 
وطن��ي اأو يوم ن�رس اأو اأي �صيء ميكن اأن يجعلها بكل 
تلك البهجة، الطلبة جمتعم��ون، وق�صم منهم وجدتهم 
يف ماأدبة طعام م�صرتكة يف حديقة الكلية، كاأنها يف 
ي��وم نزه��ة اأو �صفرة عائلية اإىل �صاح��ل اخلليج، يا له 

من اأمر مفرح.
توجهت اإىل داخل الكلية، وعند البوابة وجدت اأ�صتاذي 
يف الكلي��ة الدكتور "�صعيد العبيدي" الذي كان اأ�صتاذاً 
يل يف م��ادة القت�ص��اد الكل��ي باملرحل��ة الثالث��ة، 
�صلم��ت علي��ه ورد ال�صالم بحرارة، كاأن��ه يتذكرين بعد 
ع���رس �صنوات من اإنهائي الدرا�ص��ة، نعم.. اإنه يتذكرين 
جي��داً، اأخذ بيدي وجل�صن��ا يف مكتبه وحتدثنا طوياًل، 
وبعده��ا، خرج��ت اأجتول يف اجلامع��ة م�صتدركًا قول 

اهلل تب��ارك وتع��اىل )يحي��ي العظ��ام وه��ي رمي��م(.. 
�صبح��ان اهلل.. بع��د كل تلك املاأ�ص��اة خرجت جامعتي 
املعط��اء لتنف�س الركام وتبداأ عامه��ا الدرا�صي بقوة 

لتقدم املزيد من العطاء، �صعرت بالفخر حقًا.
بينم��ا كنت اأ�صري متجه��ًا اإىل ن��ادي اجلامعة وجدت 
ع��ددا م��ن طلب��ة الكلية ومعه��م ع��دد م��ن اأ�صاتذتها 
الأ�صج��ار  بزراع��ة  ويقوم��ون  �صواعده��م  ي�صم��رون 
والزه��ور يف حدائ��ق اجلامع��ة، مبت�صم��ني حتمله��م 
فرحة العودة يتمالكهم الإ�رسار على ا�صتمرار احلياة 
وحبها، نعم.. اإنه��م يعملون كاأنهم يرددون الأن�صودة 
العراقية اخلالدة )عزيزة ال��كاع واملاي ايّل يرويج(.. 
اأّي )عزيزٌة هي الأر�س وعزيٌز هو املاء الذي ُي�صقيها(.
وا�صل��ت طريق��ي متاأمل��ا ت��ارة و�صعيدا ت��ارة اأخرى، 
في��ا جلمال وتف��اوؤل طالباته��ا وطلبته��ا واأ�صاتذتها 
وموظفيه��ا وكوادره��ا، حتى لفت��ت انتباهي ظاهرة 
جدي��دة مت ا�صتحداثها يف باح��ات اجلامعة.. �صاهدت 
دوالي��ب زجاجية عليه��ا كتابات مل اأ�صتط��ع قراءتها 
م��ن بعيد، حتى اأخذين الف�صول لأتوجه م�رسعًا اإليها، 

فلم��ا و�صل��ت �صع��رت بغبط��ة كب��رية، و���رسور باهر 
م��ع فرح��ة ل اأدري منتهاها، كما ل��و اأين عرثت على 
�ص��يء ثمني، فعاًل اإنه اأثمن �صيء، اأخرجت "موبايلي" 

والتقطت �صورة لها من جميع الجتاها..
كانت مكتبات زجاجية، منت�رسة يف باحات اجلامعة 
وحدائ��ق الكليات، فعرفت م��ن �صديقي الأ�صتاذ "رعد 
خا�ص��ع" مدير اإع��الم اجلامع��ة اأنها مب��ادرة اأقامها 
رئي���س اجلامع��ة بالتعاون مع اأق�ص��ام اجلامعة اأطلق 

عليها "جامعة الأنبار تقراأ"..
مل ل تق��راأ؟ فه��ي الت��ي احت�صن��ت الأدي��ب وال�صاع��ر 
والكات��ب والروائ��ي واملفكر والع��امل والطبيب.. مل ل 
تق��راأ؟ وهي حتت�صن طلبة جاه��دوا ب�صربهم وعزموا 
األ تبق��ى اجلامع��ة مكانا مهج��ورا ت�صكن��ه الظلمات 
املوح�صة، اأو ركاما تتحدث عنه الأيام وال�صنني.. مل ل 
تقراأ وهي التي اأخذت اأبناءها عند فرتة النزوح لتفتح 
له��م اأبوابها يف مناطق نزوحهم.. �صكرا جامعتي لهذا 

ال�صرب و�صكراً كثرياً لهذا الجتهاد.
مرت ال�صنوات ال�صوداء، تاركة ندوَب ح�رسة عميقة يف 
قلبي، وج��اءت حلظات الأمل الق��ادم لإراحة ال�صنني 
م��ن عناء بداياتها وحتى النهاي��ة، فن�صجت الفاكهة 
وع��ادت عذوبة الينابيع واأخ���رست الأغ�صان لتمنح 
ال�صت��اء فر�ص��ة التخل��ي عن ق�صوت��ه القار�ص��ة، ولعل 
التالع��ب بامل�صمي��ات لي���س حيل��ة اأو ت�صلي��ة، ولع��ل 
ت��داول التج��ارب اأه��م م��ن ت��داول الأ�صه��م واملنافع 
املادي��ة، فهن��ا تنتقل الكواك��ب ع��ن مداراتها وتغري 
الأر���س قلقه��ا وتفت��ح للغيري فر�ص��ة ل تتوفر لذوي 
العقول املتحجرة، عق��ول الذين يريدون اإيقاف الكرة 
الأر�صي��ة فوق راأ�ِس اإبرة �صدئة. اأ�صتاذي ال�صاب الذي 
كان يدر�صن��ي اأي��ام اجلامع��ة، ح�ص��ل عل��ى �صه��ادة 
رئي���س  م�صاع��د  الآن  وه��و  الإدارة،  يف  الأ�صتاذي��ة 
اجلامع��ة، اإنه الدكتور )اأثري اأن��ور(، الذي كاَن حازما 

ول يزال.
 التقيت��ه بلهف��ة الطال��ب امل�صت��اق حلدي��ث معلم��ه، 
وال�صديق الذي فارق �صديقه ل�صنوات وعاد ليجال�صه 
ويعي��د احلديث معه، مل اأج��د فيه ذرة من الياأ�س، على 
العك���س وجدته بذات الهمة والطم��وح م�صتمداً عزمية 
ال�صباب من جتارب ال�صنوات املا�صية، يعمل بحر�س 

وتفان. 
هكذا كان يومي يف جامعتي التي ا�صتقت اإليها كلهفة 
�صج��ني اأراد احلري��ة فوجد نف�صه عن��د حافة النتظار 
ل��ريى نافذة للنور، وكاأن بيت العنكبوت قد اأوحى يل 
اأن ال�رسان��ق تكرث على اأبواب القن��وط، واحلمام يطري 

بعيدا ول يحط على جدران الإق�صاء اأو العزلة.

تقارير وتحقيقات

يوم في جامعة األنبار... اشتياق وخروج من تحت الركام 
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أول حكم بالسجن المؤبد لمدان بـ"الدكة العشائرية" في العراق

اأعلن جمل�س الق�صاء الأعلى )اأعلى �صلطة 
بال�صجن  حكم  اأول  العراق(،  يف  ق�صائية 

الع�صائرية يف  الدكة  ارتكب  املوؤبد ملدان 
مدينة وا�صط.

الأ�صهر  خالل  العراقية  القوات  ولحقت 
يعرف  م��ا  مرتكبي  املا�صية،  الثالثة 

اعتربها  اأن  بعد  الع�صائرية"  ب�"الدكة 
"اأعماًل  البالد  الق�صاء الأعلى يف  جمل�س 
اإرهابية" يف نوفمرب/ ت�رسين الثاين عام 
حمالتها  خالل  القوات  ومتكنت   ،2018

الأمنية من ر�صد واعتقال مئات املدانني 
بالتهمة.

هجمات  ه��ي  الع�صائرية"،  و"الدكة 
اخل�صوم  لإرغ��ام  املنازل  على  م�صلحة 
تتم عرب  الع�صائري،  للحكم  الر�صوخ  على 
مبا  الأ�صلحة  مبختلف  نار  اإطالق  عملية 
فيها الثقيلة اأو اإلقاء قنابل يدوية اأحيانًا، 
الحتالل  ب�صورة لفتة عقب  �صاعت  وقد 
2003، يف ظل  الأمريكي للبالد يف عام 
الأمنية  العراقية  الدولة  موؤ�ص�صات  انهيار 

والقانونية.

واأكد جمل�س الق�صاء الأعلى، اأم�س الإثنني، 
وا�صط،  حمافظة  جنايات  "حمكمة  اأّن 
اأ�صدرت، حكمًا بال�صجن املوؤبد بحق مدان 

ارتكب الدكة الع�صائرية".
وبنّي يف بيان �صحايف اأن "الهيئة الأوىل 
ق�صية  نظرت  وا�صط  جنايات  حمكمة  يف 
الع�صائرية  الدكة  جرمية  ارتكب  م��دان 
املواطنني  اأحد  منزل  خاللها  وا�صتهدف 
بندقيته  من  النارية  العيارات  باإطالق 
وجدت  املحكمة  واأن  الكوت،  مدينة  يف 
كافية  وامل�صبوطات  املتح�صلة  الأدل��ة 
الرابعة  املادة  اأحكام  وفق  املتهم  لإدانة 
وبدللة املادة الثانية من قانون مكافحة 

الإرهاب رقم 13 ل�صنة 2005".
كاظم  القانوين  اخلبري  قال  ال�صياق،  ويف 
اأمر  الق�صاء  جمل�س  "قرار  اإن  التميمي، 
املجتمع  يف  ال�صلبية  احلالت  لردع  مهم 
الع�صائرية"،  ال��دك��ة  ومنها  ال��ع��راق��ي، 
"احلكم املوؤبد على مدان يف  اأن  مو�صحا 
التي  الدكة،  ممار�صة  من  �صيخفف  وا�صط 
املواطنني،  لبتزاز  ظاهرة  اإىل  حتّولت 
و�صيقلل من التهديد الذي يهدف اإىل اإلقاء 
الرعب بني النا�س اأيًا كانت بواعثه، والذي 

يعد من الأعمال الإرهابية".
خا�صة  العراقي  ال�صارع  ا�صتقبل  �صعبيًا، 
بارتياح  احلكم  البالد  جنوب  م��دن  يف 
كبري، معتربين اأن من �صاأنه اأن يقلل عدد 

�صحايا الدكة الع�صائرية.
"رغم  عاما(،   43( اهلل  عبد  هند  وقالت 
مدى الأمل الذي ي�صببه �صجن اأحدهم مدى 
اأن  اجلميع  يفهم  اأن  يجب  لكن  احلياة، 
النار  اإطالق  واأن  مقد�صة  الآخرين  حياة 
توجب  جرمية  واأطفالهم  هم  واإرهابهم 
العقاب"، واأ�صافت "اأمتنى اأن تكون هناك 
وتعزيز  الظاهرة،  لوقف  اأخ��رى  اأحكام 

اجلانب الأمني يف العراق".
بينما اعترب ماجد املن�صوري )33 عاما( 
مهما  القرار  ق��ار،  ذي  حمافظة  وي�صكن 
الع�صائر،  �صالح  ت�صلط  بال  مدنية  حلياة 
تلك  مثل  يف  احل��زم  ا�صتمرار  اأن  مبينا 
داخ��ل  اح��رتام��ا  الق�صاء  مينح  اجل��رائ��م 
نفو�س املواطنني وي�صت�صعرون اأنهم داخل 

بلد ل ت�صوده الفو�صى".
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