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االنبار/ عثمان املختار
ي�����س��ت��ع��د اغ��ل��ب امل���واط���ن���ن يف ال���ع���راق اىل 
ات��خ��اذ اج�����راءات اح���رازي���ة ب��داي��ة ك��ل يوم 
فمنهم  االنتحارية  للعمليات  تعر�سهم  لتفادي 
ي��ت��ج��اوز االم��اك��ن وال��ب��ن��اي��ات احلكومية  م��ن 
التحوطات  هذه  وبرغم  م�ستهدفة،  باعتبارها 

يدفع املواطنون �سريبة االرهاب.
وقال تقرير ملعهد �سحافة احلرب وال�سالم يف 
ان  االخ��رة  االن��ب��ار  تفجرات  ح��ول  الفلوجة 
عائلة حليمة ها�سم تعّد يف الثالثن من كانون 
االول من كل عام العدة لالحتفاء بيوم العائلة. 
حليمة البالغة العقد الثالث من العمر، قالت يف 
ال�سباح الباكر الأوالدها االأربعة بانها �ستطبخ 
املعا�سي  بالراتب  تتب�سع  ان  بعد  كثرًا  ع�ساء 
لالأرامل الذي كانت �ستتقا�ساه يف ذلك اليوم. 
كما واأ�ستعارت ف�ستان جارتها اال�سود اجلديد 
طريقها.  على  زوجها  قرب  تزور  وهي  لرتديه 
ك��ان��ت حليمة   ذل���ك،  بعد  �ساعة  م��ن  اأق���ل  وب��ع��د 
تنتظر ان تقب�ض راتبها املعا�سي حن هاجمت 
الرئي�سي  احلكومي  املجمع  مفخخة  �ساحنة 
تنتظر  النا�ض  كانت  حيث  االأن��ب��ار،  ملحافظة 
وبعد  املعا�سية.  رواتبها  لتقب�ض  طابور  يف 
فرة ق�سرة كانت ترقد يف امل�ست�سفى تغطيها 

ال�سمادات واالأنابيب املتداخلة.
 30 االنبار،  يف  امل��زدوج  الرمادي  انفجار  قتل 
�سخ�سًا وجرح اأكرث من مئة �سخ�ض. وبالرغم 
من ان الهجوم اأ�ستهدف م�سوؤولن كبارًا اإال ان 
مدنين، على االقل �سبعة ن�ساء وثالثة اأطفال، 
املجمع  ويت�سمن  اأي�����س��ًا.  القتلى  ب��ن  ك��ان��وا 
ومركز  املحافظة  ا�ست�سارية  بناية  احلكومي 
للم�ساعدات يوزع رواتب للعوائل ذات الدخل 
عا�ست  وق��د  معيليها.  فقدت  والتي  املنخف�ض 
و�سط  يف  اخل��ب��ز  بيع  على  واأوالده�����ا  ها�سم 
القاعدة  قبل  من  زوجها  قتل  ان  منذ  الرمادي 
الطابور  دورها يف  تنتظر  يف 2006. وكانت 
حن انفجرت �ساحنة حمملة باأربعة اأطنان من 

املتفجرات على بعد حوايل ثالثن مرًا. 
قتلن،  اللواتي  ال�سبعة  الن�ساء  اىل  وباال�سافة 
خطرة  بجروح  اأخريات  ع�سرة  اأ�سيبت  فقد 
 ، والفلوجة  ال��رم��ادي  م�ست�سفيات  يف  وبقن 
وهو  الدليمي  عبدالله  الدكتور  بح�سب  وذل��ك 
ال�سبعة  ال�سحايا  وك��ل  ج���راح.  اأخت�سا�سي 
ع�سر كانوا من االرامل اللواتي قتل اأزواجهن 
خالل فرة العنف امل�سلح الذي �سرب حمافظة 

االأنبار بن 2004 و2006. 
اأطفالهن،  ب��رف��ق��ة  وبع�سهن  ال��ن�����س��اء،  ك��ان��ت 
ينتظرن منذ ال�ساعة الثامنة والن�سف �سباحًا 
ليقب�سن م�سروفهن ال�سهري البالغ 100.000 
اأي ما يعادل حوايل 90 دوالرًا  دينار عراقي، 
اأمريكيًا. وقتل االنفجار ثالثة اأطفال مل يبلغوا 
كنت   « اآخ��ري��ن.  �ستة  وج���رح  ال�ساد�سة  �سن 
ال�ساد�سة  يف طابور االنتظار. تكلمت قلياًل مع 
اأي�سًا الأننا نلتقي  اللواتي كن ينتظرن  الن�ساء 

منا  بالقرب  يقف  �سرطي  هناك  كان  �سهر.  كل 
وهو ينظم النا�ض يف ال�سف، واأعتقد بانه قتل 
ملعهد �سحافة  ذلك  قالت ها�سم  االأنفجار.«   يف 
احل���رب وال�����س��الم يف احل���ادي وال��ث��الث��ن من 
م�ست�سفيات  اأحد  يف  ترقد  وهي  االأول  كانون 
الرمادي. وبينما كانت تتكلم حاولت جهدها ان 

تغطي �سيقانها بف�ستانها امللطخ بالدم. 
املبنى  ل��دخ��ول  نتهياأ  كنا   « ها�سم  واأ���س��اف��ت 
كل  �سباحًا.  والن�سف  التا�سعة  ح���وايل  يف 
اأت��ذك��ره ه��و م��وج��ة ح���رارة ودوي قوي.  م��ا 
تطايرنا يف الهواء مثل �سقوط قمي�ض من حبل 
الغ�سيل. ت�ساقطت ال�سظايا وقطع الزجاج على 
روؤو�سنا. كانت ال�سرخات والنواح ترتفع من 
كل اجلهات«. هنا تيقنت ها�سم باأنها �ستموت، 
لكن فكرة ان اطفالها ي�سبحون يتامى اأعطتها 
وعيها  وفقدت  احلياة.  قيد  على  لتبقى  القوة 
على  ح��ارة  قطعة حديدية  �سقطت  اأخ��را حن 
امل�ست�سفى  يف  »اأ�ستيقظت  وق��ال��ت  ���س��دره��ا. 
ب���ي. وج��ل��ب��ت جارتي  ي��ح��ي��ط��ون  واالأط����ب����اء 

يل  قال  اأطفايل.  الف�ستان  منها  اأ�ستعرت  التي 
الطبيب بانني �ساأكون قادرة على اخلروج من 
اأيام. ولكن يجب علي  امل�ست�سفى خالل ب�سعة 
ان اراجع امل�ست�سفى ا�سبوعيًا لكي يتاأكدوا من 

عدم وجود اإلتهابات«.
ها�سم  حليمة  باأن  فار�ض  حممد  الدكتور  يقول 
تعاين من ا�سابات خطرة يف الراأ�ض والظهر 
اخلطورة  غ��اي��ة  يف  ج����روح  اىل  ب��اال���س��اف��ة 
جراحية  عملية  تتطلب  قد  والتي  ال�سدر  يف 
اأي  منعوا  قد  االأطباء  ان  من  بالرغم  وا�سعة. 
اإال  ها�سم،  مع  مبا�سر  ج�سدي  متا�ض  من  نوع 
اأع��وام  �سبعة  العمر  م��ن  والبالغة  طفلتها  ان 
كانت  ان ت�سل اىل جانبها، وبينما  اأ�ستطاعت 
متطر راأ�ض اأمها بالقبالت هم�ست بانها �ستجد 
يف درا�ستها و�ستبذل ما يف بو�سعها لكي ُتبقي 
مهنة بيع اخلبز ت�ستمر مع اخوتها واخواتها. 
نخاف  االأخ��ري��ن،  اليومن  يف  لوحدنا  »مننا 
حن تنقطع الطاقة الكهربائية يف الليل«. حن 
العمر  اأبن حليمة ها�سم والبالغ من  اأحمد  قال 

البكاء.  بالغرفة يف  من  كل  ب��داأ  ذل��ك،  عاما   13
تركنا  مثلما  تركنا  ان  اري��ده��ا  ال   « اأ���س��اف  و 

والدنا. فنحن بحاجة اليها.
ترقد �سبيحة فا�سل يف الغرفة املجاورة وهي 
من  البالغة  �سبيحة،  لالأنفجار.  اأخرى  �سحية 
العمر 30 عامًا وهي من �سكان الفلوجة تعاين 
اىل  وبحاجة  وجهها  يف  �سديدة  ح���روق  م��ن 
تبلغ ثالثة  الإزالة قطعة �سظية  عملية جراحية 
�سينتمرات خرقت ظهرها اىل جانب عمودها 
راتبي  اأقب�ض  لكي  ال�سف  يف  الفقري.«كنت 
مثل بقية الن�ساء،« قالت �سبيحة فا�سل » حدث 
االنفجار وقطع النا�ض اىل اأ�سالء مثل ماكينة. 
ال�سرطي  و�سمعت  كبرة  �ساحنة  هناك  كانت 
ي�سرخ بال�سائق ليتوقف، واأطلق اأحد ال�سرطة 
بنقطة  ان ت�سطدم  قبل  ال�ساحنة  باجتاه  النار 
منا  م��رًا  ثالثن  بعد  على  وتنفجر  التفتي�ض 

فقط .«  
زوجها  ف��ق��دت  ال��ت��ي  ف��ا���س��ل،  �سبيحة  تعي�ض 
اأثناء  اأمريكي  �ساروخي  هجوم  يف  ووالدها 

بيت  يف   ،2004 اأواخ���ر  يف  الفلوجة  معركة 
انها  فا�سل،  تقول  الوحيدة،  وال�سلوى  اأبيها. 
فيه  الذي حدث  اليوم  اأمها يف  اأبنها مع  تركت 
قلقة  بالزكام. وكانت  الهجوم النه كان م�سابًا 
 « وق��ال��ت  معاقة.  �ستجعلها  ا�ساباتها  ان  م��ن 
طوال  معاقة  اك��ون  اأن  على  ام��وت  ان  اأمت��ن��ى 
اأخرى  اتزوج مرة  ان  تبدد حلمي يف  حياتي. 
بامراأة  ال��زواج  يقبل  من  جديدة.  حياة  واأب��داأ 
لها ندبة طويلة على ظهرها او اإ�سابة قد توؤدي 
عائلتي  قدر  انه  »يبدو  وا�سافت  ال�سلل«.  اىل 
االرهابية، واالآن حان  الهجمات  ان متوت يف 

دوري.« 
ال�سوفية بو�سط  ناحية  ذاته ويف  اليوم  ويف 
العمر  من  البالغ  جمال  عمر  اأ�ستقبل  الرمادي، 
وال��دت��ه خديجة  ب��وف��اة  امل��ع��زي��ن  اأع����وام  �ستة 
�سهيل ، 28 عامًا، وهي اأرملة اأخرى من االأرامل 

اللواتي ُقتلن يف االأنفجارين.
عاما،   40 العمر  من  البالغ  �سهيل،  خالد  ق��ال 
»ذهبت  خلديجة  االأك��رب  واالأخ  عمر  خال  وهو 
اإلينا  وع��ادت  ال�سهري  راتبها  لتقب�ض  اأختي 
لي�ست هناك من طريقة  ب�سراحة  ميتًا.  ج�سدًا 
اأنه  واأ���س��اف  نعي�سها.«  التي  احلالة  لو�سف 
اأمل ب�سبب قلة االهتمام املوجه  اأ�سيب بخيبة 
ي�سر  »مل  وق��ال  اأخ��ت��ه.  مثل  املدنين  لل�سحايا 
فقط على  املدنين وركز  ال�سحايا  االعالم اىل 
الن�ساء  ت�سكل  مل  امل�����س��وؤول��ي��ن.  وج���رح  قتل 

القتلى اإال اأرقامًا«. 
ن�ساء  ثالث  ح��االت  بان  الدليمي  الدكتور  قال 
تعترب  امل�ست�سفى  يف  زلن  ما  ع�سرة  اأ�سل  من 
ا�ساباتهن  الن  ُي��ن  ان  املمكن  وم��ن  خطرة، 
يف غ��اي��ة اخل��ط��ورة، وال ي��ق��در االأه����ايل على 
للعالج.  اخل���ارج  اىل  ار�سالهن  نفقات  حتمل 
وقال » مل يزر اأي م�سوؤول هوؤالء الن�ساء،  على 
اجلرحى  وامل�����س��وؤول��ن  ال�سرطة  م��ن  العك�ض 
اأ�سيبوا يف االنفجارات«. واأ�سار مزهر  الذين 
االأنبار  حمافظ  مكتب  ممثل  وه��و  امل��ال  ح�سن 
االأول  كانون  من  الثالثن  انفجارات  ان  اىل 
لي�ست هي االأوىل التي تقتل الن�ساء واالأطفال 
يف الرمادي. »لقد عاد �سبح العنف لُيكمل هدفه 
يف اإبادة العوائل باأكملها. وهنا ومن خالل هذا 
النموذج، دمرت االنفجارات العوائل كاملة الن 
ُم��ن ك��ن يلعنب دور االأب���اء  ال��ل��وات��ي  االم��ه��ات 
يعمل يف  الذي  �سعدي رجب  اأي�سًا«. واو�سح 
من   47000 بان  االأنبار،  يف  امل�ساعدات  ق�سم 
الن�ساء االأرامل واملطلقات واملعوقات ي�سركن 
ال����ذي كانت  امل�����س��اع��دات  ب��رن��ام��ج  ن��ف�����ض  يف 
وقال  فيه.  ي�ساركن  املا�سي  اال�سبوع  �سحايا 
»احلمد لله،  فتح ق�سم امل�ساعدات مكاتب اأخرى 
»كانت  اأ�ساف  و  االأنبار«  بلدات اخرى يف  يف 
�ستكون اأ�سواأ ماأ�ساة لو كانت مئات من النا�ض 
تنتظر يف ال�سفوف حن حدثت االنفجارات«. 

معهد �سحافة احلرب وال�سالم       

بغداد/ ا ف ب
اك��د حم��ام ج��رح يف ح��ادث��ة ب��الك ووت���ر ان 
»جميع« عائالت القتلى واجلرحى، با�ستثناء 
املدين  حقها  ع��ن  ت��ن��ازل��ت  واح����د،  �سخ�ض 
من  �سهرين  قبل  مالية«  تعوي�سات  »مقابل 
عن  التهم  ا�سقاط  االم��رك��ي  الق�ساء  ق���رار 

ال�سركة االمنية االمركية.
وقال املحامي ح�سن جابر �سلمان ان »جميع 
اجلرحى على االطالق وافقوا على الت�سوية 
�سركة  حمامية  علينا  عر�ستها  التي  املالية 
ب��الك ووت��ر ���س��وزان ب��رغ خ��الل لقائها يف 
بلغ  املايل  »التعوي�ض  ان  واكد  ا�سطنبول«. 
بن  ت���راوح  فيما  قتيل  لكل  دوالر  ال��ف  مئة 
لكل  دوالر  ال��ف  خم�سن  اىل  ال��ف��ا  ع�سرين 

ذلك  على  القتلى  ع��ائ��الت  وواف��ق��ت  ج��ري��ح، 
با�ستثناء �سخ�ض واحد فقد زوجته وابنه«.

وكان قا�ض فدرايل امركي قرر اخر كانون 
االول تربئة خم�سة موظفن �سابقن يف بالك 
ووتر تراوح اعمارهم بن 24 و29 عاما بعد 
�ساحات  احدى  عراقيا يف  بقتل 14  اتهامهم 
لوزارة  مهمة  خالل   2007 ايلول  يف  بغداد 
اخلارجية االمركية. واغلقت الق�سية بعدما 
قال حمامو حواىل �سبعن عراقيا ادعوا على 
ان  اي«  »اك�ض  ا�سمها  ا�سبح  التي  ال�سركة 
يف  اب��رم  م��ايل  اتفاق  على  وافقوا  موكليهم 

ت�سرين الثاين مع بالك ووتر.
قتلوا  �سخ�سا   14 ان  االم��رك��ي��ون  وي��ق��ول 
مقتل  العراقيون  يوؤكد  احل��ادث يف حن  يف 

بجروح.  اآخ��ري��ن   36 وا�سابة  �سخ�سا   17
اربع  عر�ست  »ال�سركة  ان  �سلمان  واو�سح 
مرات دفع التعوي�ض لكنني رف�ست ذلك لكن 
ما تناهى اىل م�سامعي حول احتمال افال�ض 
بالك ووتر دفعني اىل قبوله«. وروى قائال ان 
»مفاو�ساتي مع ال�سركة جرت يف 27 ت�سرين 
برغ،  املحامية  م��ع  ا�سطنبول  يف  ال��ث��اين 
ال�سكوى  لكن  املدنية،  الدعوى  عن  فتنازلت 
اجلنائية يهتم بها مدعون عامون امركيون، 
ل��ن��ا دع���وى حل�����س��ور جل�سات  وق���د وج��ه��ت 
املفر�ض  من  »ك��ان  وتابع  هناك«.  املحاكمة 
فتحناها  ح�سابات  يف  التعوي�سات  اي���داع 
تنازالت  على  توقيعنا  بعد  طلبهم  على  بناء 
ووتر  بالك  حمامية  لكن  ب�سمات  مع  كتابية 

وعائالت  جريح  كل  يقدم  ان  وطلبت  ع��ادت 
القتلى تنازال م�سورا بالكامرا، وقمنا بذلك 
اال�سبوع املا�سي يف فندق الر�سيد« يف و�سط 
بغداد. واكد �سلمان ان »التعوي�سات �ست�سل 

قريبا وتودع يف ح�ساباتنا«.
ا�سقط  الذي  االمركي  القا�سي  قرار  وانتقد 
التهم قائال ان »الق�ساء االمركي لي�ض نزيها، 
قتلوا  ا���س��خ��ا���ض  ع��ن  ال��ت��ه��م  ت�سقط  فكيف 
النا�ض بدم بارد؟«. كما وجه انتقادات �سديدة 
قائال  العراقية  احلكومة  موقف  اىل  اللهجة 
احد   ي�ساأل  مل  2007؟  العام  منذ  كانت  »اي��ن 
منهم عنا ومل ي�ساعدنا احد«. وقال املحامي 
االقل  فعلى  اف�سل.  ك��ان��وا  »االم��رك��ي��ن  ان 
وم�ساريف  �سيارتي  ال�سالح  ام��واال  دفعوا 

الورزاء  رئي�ض  طالب  فيما  وغرها  عالجي 
ملف  بغلق  الوقت  ذل��ك  يف  املالكي(  )ن��وري 

بالك ووتر«.
وختم موؤكدا ان »�سخ�سا واحدا من عائالت 
مئتي  قيمته  بتعوي�ض  مطالبا  رف�ض  القتلى 
مليون دوالر عن ابنه وزوجته« اللذين ق�سيا 
يف احلادث. وقال هيثم الربيعي الذي رف�ض 
ملا  جنائيا  مبقا�ساتهم  »اطالب  التعوي�سات 
ت�سوية  على  اوق��ع  مل  فاجعة،  من  ارتكبوه 
بي  ات�سلوا  انهم  رغ��م  مبلغ  اي  ا�ستلم  ومل 
»�سركة  ان  وت��اب��ع  م��ب��ال��غ«.  علي  وع��ر���س��وا 
بالك ووتر حاولت اقناعي عرب املدعي العام 
املنطقة  يف  التقيته  ال��ذي  املو�سوي  جعفر 

اخل�سراء«.
الذين  م��ن  ع�سرة  ح��واىل  يطالب  ذل��ك،  اىل 
وقال  بالغائها.  الت�سوية  ووق��ع��وا  تنازلوا 
خائفن  »كنا  عاما(   45( اخل�سر  عبد  مهدي 
ووقعنا حتت �سغط نف�سي كبر وبتاأثر من 
املو�سوي«. لكن �سلمان عرب عن اعتقاده بان 
»مطالبتهم ال قيمة لها خ�سو�سا وان التنازل 
القا�سي  اع��ت��رب  م�����س��ورا«.وق��د  منهم  اخ���ذ 
»املدعن  ان  اورب��ي��ن��ا  ري���ك���اردو  ال���ف���درايل 
با�ستخدام  عليهم  امل��دع��ى  ح��ق��وق  انتهكوا 
احل�سانة  حت���ت  ب��ه��ا  ادل������وا  ت�����س��ري��ح��ات 
هذه  لفتح  اخلارجية  ل��وزارة  حتقيق  خ��الل 
»ارغموا«  االمن  عنا�سر  ان  واكد  الق�سية«. 
اجرته  حتقيق  خالل  دامغة  ادلة  تقدمي  على 
االمركي ينع  الد�ستور  لكن  العدل،  وزارة 
انتزاعها  مت  »اق���وال  ا�ستخدام  م��ن  امل��دع��ن 
اوربينا  الوظيفة«.وتابع  فقدان  تهديد  حتت 
انه كان امام املدعن الفدرالين فر�سة خالل 
االول  ت�سرين  منت�سف  يف  ب���داأت  جل�سات 
2009 وا�ستمرت ثالثة ا�سابيع الثبات انهم 
مل ي�ستخدموا اقوال املدعى عليهم لفتح هذه 
»ا�سقاط  الق�سية ومل ينجحوا يف ذلك.واكد 
كل التهم املوجهة اىل املدعى عليهم«. ورف�ست 
ال�سلطات العراقية يف كانون الثاين 2009، 
جتديد عقد �سركة بالك ووتر ب�سبب احلادث 

لكن ال�سركة غرت ا�سمها اىل »اك�ض اي«.

ق�����ب�����ل �����س����ه����ري����ن م�������ن ا�������س������ق������اط ال�����ت�����ه�����م ع�������ن ال�����������س�����رك�����ة االأم�����ن�����ي�����ة

تن��ازل جمي��ع عائ��ات �ضحاي��ا حادث��ة ب��اك ووتر ع��ن حقوقه��م املدنية

BBC /لندن
الع�سكرية  ال�����س��رط��ة  ب�����داأت 
مقتل  يف  حتقيقا  الربيطانية 
العمر  من  تبلغ  عراقية  �سيدة 
للجي�ض  عملية  خالل  عاما   62
العراق  جنوب  يف  الربيطاين 
يف ت�سرين الثاين عام 2006.

ال�����دف�����اع  وزارة  وك�����ان�����ت 
بالفعل  ن��ف��ت  ق��د  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
املواطنة  ا���س��رة  م��ن  ات��ه��ام��ات 
خ�سر  ���س��ب��ي��ح��ة  ال���ع���راق���ي���ة، 
للتعذيب  ب��ت��ع��ر���س��ه��ا  ط���ال���ب، 
ع��ل��ى جانب  ج��ث��ت��ه��ا  واإل����ق����اء 
ال��ط��ري��ق. وق����ال م��ت��ح��دث اإن 
ال�����س��ح��ي��ة ح���و����س���رت خ��الل 
تبادل الطالق النار حدث عندما 
الربيطانية  ال��ق��وات  داه��م��ت 
م��ن��زال الع��ت��ق��ال اب��ن��ه��ا، كرمي 
اأي�سا  قتل  ال��ذي  ك��رمي،  كاطع 

يف الهجوم.
مدينة  يف  ال�����س��رط��ة  وق���ال���ت 
املواطنة  ج��ث��ة  اإن  ال��ب�����س��رة 
يف  و���س��ع��ت  ط��ال��ب،  �سبيحة 
ع��ل��ى جانب  واأل���ق���ي���ت  ك��ي�����ض 
امل��ق��رر ت�سليم  ال��ط��ري��ق، وم��ن 
الربيطانية  ال���دف���اع  وزارة 
وث��ائ��ق ب�����س��اأن ال��ن��ت��ائ��ج التي 
انتهت اإليها ال�سرطة العراقية، 

ح�سب �سحيفة االإندبندت.
ال����دف����اع  وزارة  واأك�����������دت 
امل���واط���ن���ة  اأن  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
تعر�ست  ط���ال���ب  ال���ع���راق���ي���ة 
الإطالق نار خالل مواجهات بن 
وم�سلحن  بريطانين  جنود 
اأن  ال��وزارة نفت  عراقين لكن 
تكون طالب عذبت اأو قتلت عن 
ال�سحية  اأ���س��رة  وق��ال��ت  عمد. 
يف  ملداهمة  تعر�ض  منزلها  اأن 
�سباح  م��ن  االأوىل  ال�����س��اع��ات 
يوم 15 ت�سرين الثاين 2006، 
يف  اع��ت��ق��دوا  اأن��ه��م  م�سيفن 
اإجرامية  ع�سابة  اأن  البداية 

هاجمت املنزل.
اب��ن  اأن  ال���ت���ق���اري���ر  وذك������رت 
كرمي،  كاطع  ك��رمي  ال�سحية، 
بندقية  م��ن  الر�سا�ض  اأط��ل��ق 
كال�سينكوف يف الهواء الإبعاد 

رد  عندما  قتل  لكنه  املهاجمن 
ال��ربي��ط��ان��ي��ون على  اجل���ن���ود 
م�سدر النران. وطالب حمامو 
�سامل  حتقيق  باإجراء  االأ�سرة 
املواطنة  م��وت  طريقة  ملعرفة 
ال��ع��راق��ي��ة ط��ال��ب. وق���ال اأح��د 
امل��ح��ام��ن ال��ربي��ط��ان��ي��ن، فيل 
االإندبندنت  ل�سحيفة  �سيرن، 
القوات  تكون  اأن  احتمال  »اإن 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ق��د ت��ورط��ت يف 
ت���ع���ذي���ب واإع���������دام م��واط��ن��ة 
ال�سن  يف  ك���ب���رة  ع���راق���ي���ة 
الربيطاين«.  ال�سعب  �سي�سدم 
اإخ�ساع  »يجب  قائال  واأ�ساف 
الفوري  للتحقيق  املزاعم  هذه 

وامل�ستقل«.
املواطنة  ح���ال���ة  اأن  وُي���ذك���ر 
العراقية طالب هي واحدة من 
اأ�سحابها  زعم  حالة   47 اأ�سل 
والتعذيب  لالإ�ساءة  تعر�سهم 
الربيطاين  املحامي  ويثلهم 
�سيرن حتقق فيها وزارة الدفاع 
الربيطانية. وقال ناطق با�سم 
»لقد  الربيطانية  الدفاع  وزارة 
الف   120 ال���ع���راق  يف  خ���دم 
والتزمت  ب��ري��ط��اين،  ج��ن��دي 
اأغلبية كبرة من اجلنود باأعلى 
م��ع��اي��ر ال�����س��ل��وك ال��ق��ومي اإذ 
ونكران  اال�ستقامة  عن  اأبانوا 
الناطق  واأ�����س����اف  ال�������ذات«. 
الثاين  ت�سرين   15 »يوم  قائال 
2006، كان جنود بريطانيون 
عندما  اعتقال  عملية  ينفذون 
كرمي  ال��ع��راق��ي  امل��واط��ن  فتح 
لقد  النارعليهم.  ك��رمي  ك��اط��ع 
ج��رح ج��ن��دي ب��ري��ط��اين وقتل 
ك����رمي. ول��الأ���س��ف ج��رح��ت اأم 
النار،  الإط��الق  تبادل  كرمي يف 
اإنقاذ حياتها،  ورغم حماوالت 
بجراحها«.  م���ت���اأث���رة  م���ات���ت 
تتعر�ض  »مل  ق��ائ��ال  ووا����س���ل 
ط���رف اجلنود  م��ن  ل��ل��ت��ع��ذي��ب 
تلق  مل  وجثتها  الربيطانين 
يف جانب الطريق. لقد اأعيدت 
اإىل ال�سلطات العراقية. �ستفتح 
ال�سرطة الع�سكرية حتقيقا يف 

مزاعم اأخ كرمي«.

بغداد/ املدى
املدار�ض  يف  الف�سل  ق��رار  اأن  االثنن،  ام�ض  النيابية  والتعليم  الربية  جلنة  اأك��دت 
فيما  العامة،  امل�سلحة  خلدمة  وجاء  �سائب  قرار  هو  واالن��اث  الذكور  بن  االبتدائية 

عربت منظمات معنية باملراأة عن اأ�سفها التخاذ مثل هكذا قرارات.
املوحد  العراقي  االئ��ت��الف  كتلة  عن  والنائبة  والتعليم  الربية  جلنة  ع�سو  وقالت 
دعوات  املا�سية  اال�سهر  خالل  تلقت  النيابية  والتعليم  الربية  »جلنة  اأن  اأحمد  عابدة 
ومطالبات من ذوي الطلبة يف املناطق النائية واملناطق التي تقع يف اطراف العا�سمة 
اأحمد  الذكور واالن��اث«. واأو�سحت  الف�سل بن  تدعو اىل  املحافظات  بغداد واطراف 
بح�سب وكالة اكانيوز اأن »عددا من الطالبات يف تلك املناطق اأرغمن على ترك مقاعد 
الدرا�سة ب�سبب احلالة االجتماعية والتقاليد ال�سائدة يف مناطقهم والتي الجتيز لهن 
اأن »جلنة  اأحمد  الذكور واالن��اث«. وا�سافت  املدار�ض خمتلطة  بالدوام يف  اال�ستمرار 
الذكور  الف�سل بن  لها مربرات  الربية وقدمت  اأجتمعت مع وزراة  الربية والتعليم 

واالناث يف بع�ض املناطق ومت اأ�سدار قرار بهذا ال�ساأن«.
لي�ض اجباريًا بل هو  اأن«القرار هو  النيابية اىل  ولفتت ع�سو جلنة الربية والتعليم 
بن  الف�سل  يف  اخليار  واملحافظات  بغداد  يف  املدار�ض  فلمديريات  اختياري،  ق��رار 
انتقدت  اأن »بع�ض اجلهات  اللجنة اىل  القرار«. وا�سارت ع�سو  اأوعدم تطبيق  الطلبة 
القرار واأعتربته اأنتهاكًا حلقوق االن�سان وتكري�سا للتمييز بن الرجل واملراأة، ونحن 
نقول يف اللجنة اأن امل�سلحة تقت�سي اأن نطبق القرار يف املناطق التي بداأت العوائل 

فيها اأرغام الطالبات اىل ترك مقاعد الدرا�سة ب�سبب الدوام املختلط«.
وكانت وزارة الربية اأ�سدرت االحد، بيانًا اأو�سحت فيه اأن قرار الف�سل بن الذكور 
ملديريات  م��روك  العراقية  واملحافظات  بغداد  يف  االبتدائية  امل��دار���ض  يف  واالن���اث 
موجود  هو  القرار  واأن  الوطنية،  امل�سلحة  حتتمه  وملا  املحافظات  تلك  يف  الربيات 

�سمن ت�سريعات وزارة الربية اإبان النظام ال�سابق.
الذكور عن  »قرار ف�سل  اأن  ال�سعرباف  اأزهار  املراأة  قالت مديرة مركز دعم  من جانبها 
مغلق«.  جمتمع  تكوين  اىل  و�سيوؤدي  خاطئ  قرار  هو  االبتدائية  املدار�ض  يف  االناث 
التمييز بن  تكري�ض  �سيوؤدي اىل  الذكور  االناث عن  »ف�سل  اأن  ال�سعرباف  واأو�سحت 
وينظر  الطبقية،  ت�سوبه  �سنوات  ع��دة  بعد  جممتعا  لنا  و�سيخرج  واالن���اث  ال��ذك��ور 
الرجل للمراأة على اأنها كائن �سعيف وبالتايل التاأثر �سلبًا على احلالة االجتماعية بن 
خطورته  اليدرك  واالناث  الذكور  بن  الف�سل  قرار  ا�سدر  »من  اأن  وبينت  اجلن�سن«. 
االبتدائية  الدرا�سة  مرحلة  العراقي، وخلق تخوف بن اجلن�سن خالل  املجتمع  على 
�سيدفع باملجتمع اىل الهاوية«. وابدت ال�سعرباف تخوفها من اأن ي�سمل القرار م�ستقباًل 
اجلهات  قبل  من  مدرو�سة  تكن  مل  ق��رارات  هكذا  »مثل  اأن  موؤكدة  العراقية،  اجلامعات 

التي اأتخذتها«.
خالل  م��ن  ال��ع��راق  يف  امل���راأة  حقوق  ع��ن  بالدفاع  املعنية  املنظمات  اأغ��ل��ب  وتعار�ض 
املوؤ�س�سات احلكومية وحتى  الف�سل بن اجلن�سن يف  الهادفة اىل  �سعاراتها اخلطط 
التعليمية، وعزت تلك املنظمات رف�سها لقرار التمييز بن اجلن�سن اىل اأنه �سيوؤ�س�ض 

ملجتمع ت�سود فيه الكراهية بن الن�ساء والرجال.

عقب  متباينة  اأفعال  ردود 
عن  ال��ذك��ور  ف�ضل  ق���رار 

الإناث يف املدار�س

وزارة الدفاع الربيطانية تنفي م�سوؤوليتها 

موت  يف  حتقيقًا  تفتح  لندن 
امراأة عراقية يف الب�ضرة

اأرام������������ل الأن�������ب�������ار ����ض���ح���اي���ا ال����ه����ج����م����ات ال�������ض���ام���ت���ة

ت�سمح  لالنتخابات  التح�سر  اأج���واء  كانت  اإذا 
فان  االآراء،  ت�سارب  وحتى  ال�سيا�سي  بال�سجال 
املا�سي  عن  بالبلد  تناأى  نزيهة  انتخابات  اإج��راء 
الدكتاتوري وتر�سخ م�سار الديقراطية، يقت�سي 
عن  ناهيك  والت�سقيط  التجريح  ع��ن  االب��ت��ع��اد 
ا�ستعارة ل�سان نظام اال�ستبداد. وقد تربع عدد من 
ال�سا�سة بان يكونوا جمددا ذلك البوق الذي يب�سر 
الوالء  اإع��الن  من  يخجل  وال  الطغاة  »اأجم���اد«  ب� 
لنظامهم البائد. وقد �ساهدنا موؤخرا النائب ظافر 
العاين يكرر على �سا�سات التلفزة التي كان زبونا 
ت�سرفه  اإع��الن  ال�سدامي،  احلكم  اإب��ان  لها  دائما 
وموا�سلته  االإجرامي  النظام  ذلك  اإىل  باالنتماء 
ولالماين  ال��ع��راق��ي  لل�سعب  امل��ع��ادي��ة  لر�سالته 
الوطنية وللم�سالح العليا للبالد، مزكيا اجلرائم 
واحلرب  االأنفال  حمالت  ومعتربا  ارتكبها  التي 

وحمالت  الكويت  واح��ت��الل  االإي��ران��ي��ة  العراقية 
االإبادة �سد القوى الوطنية »منجزات« تبعث على 
الفخر. والعاين كما اآخرون من طينته، مل يتوقف 
مبناواأته  املجاهرة  يف  التمادي  ع��ن  امل��رة  ه��ذه 
ا�س�ض  ت�سفية  اىل  الرامية  الديقراطية  للعملية 
من  وا�سقاطها  وقيمها  ومفاهيمها  الدكتاتورية 
احلياة ال�سيا�سية، ك�سرط القامة نظام ديقراطي 
اتهام  بعيدا يف  ذهب  انه  بل  ال  فيدرايل.  تعددي 
وابناء  وال�سخ�سيات  وال��ق��وى  االح���زاب  جميع 
ال�سعب الذين قدموا ت�سحيات غالية يف الن�سال 
الدكتاتورية، باخليانة الوطنية. وجتراأ  ال�سقاط 
على اعتبار العمالة للنظام ال�سابق »عمال وطنيا« 
الق�سرية  الهجرة  اع��ت��رب  فيما  الفخر،  ي�ستحق 
للوطنين وا�سطرارهم اىل موا�سلة الن�سال يف 

اخلارج، عماًل خيانيًا.

فهل ثمة تطاول على احلقيقة اوقح من هذا وهل 
هناك فرية افدح؟

ولال�سف ال�سديد فان ظهور مثل هذه الت�سريحات 
واملواقف امل�سادة للديقراطية يف االعالم وحتى 
من على منابر الربملان ومواقع حكومية م�سوؤولة 
الت�سدي  ان يجري  دارجا دون  امرا  اخرى، غدا 
لها وفقا الحكام الد�ستور والقوانن التي �سدرت 
مبوجبه، وكاأن �سدام ح�سن وزمرته هم ال�سحايا 

وال�سعب العراقي معتٍد ومطالب باالعتذار!
ان الت�سامح وغ�ض الطرف عن مثل هذه املواقف 
كان  اجلديد  الديقراطي  النظام  ال�س�ض  امل�سادة 
تعبرا عن رغبة �سادقة من االطراف الوطنية يف 
العملية ال�سيا�سية لتجاوز املا�سي االليم، وجتنب 
االن�سياق وراء االنتقام واالق�ساء، وف�سح املجال 
امام املتواطئن مع الدكتاتورية وخدمها للتطهر 

ولقواه  لل�سعب  واالع��ت��ذار  امل��ا���س��ي  ذن���وب  م��ن 
)وم���ازال  ك��ان��وا  حينما  اق��رف��وه  عما  الوطنية 
اعالمية  او  امنية  او  �سيا�سية  ادوات  بع�سهم( 
الدكتاتورية  و�سيا�سات  ونهج  مواقف  لت�سويق 
ال��ت��ي اغ���رق���ت ال���ب���الد ب���ال���دم. وب����دال م���ن الندم 
واالعتذار، وتفهم الدوافع الوطنية النبيلة، اعترب 
العاين وامثاله هذا الت�سامح �سعفا وتراجعا عن 
الذين  الوطنيون  خ��ا���ض  ال��ت��ي  وامل��ب��ادئ  القيم 
لهم،  االت��ه��ام  توجيه  على  ال��ع��اين  ظ��اف��ر  يتجراأ 
للدكتاتورية  مت�سدين  اجلها  من  عنيدا  ن�ساال 
على  ومن  العاين  ظاهرة  ان  جرائمها.  فا�سحن 
�ساكلته ممن ت�سللوا اىل العملية ال�سيا�سية توؤكد 
اخللل اجلدي الذي تعاين منه هذه العملية النها 
الوطنية  للم�ساحلة  منا�سبا  تو�سيفا  تقدم  مل 
التاكيد  ال�����س��روري  م��ن  يجعل  مم��ا  و�سروطها. 

على ثوابت وطنية ملزمة ملن يريد االنخراط يف 
ازالة  يف  تتمثل  الديقراطية  ال�سيا�سية  العملية 
نهجه  على  والق�ساء  الدكتاتوري  النظام  بقايا 
حماولة  اأي  ع��ن  العلني  واالع��ت��ذار  و�سيا�ساته 
اال�ستمرار  او  املمار�سات  تلك  اىل  ال��روح  الع��ادة 
وا�سلوبا  نهجًا  الطغيان  نظام  ر�سالة  حمل  يف 

وقيما وتدابر.
ال��ع��اين وحم��ازب��ي��ه ب��دال م��ن ان  فنحن ن��رى ان 
الديقراطية  العملية  لر�سيخ  جهودهم  يوجهوا 
ومرتكبي  ل��الره��اب  ال��ت�����س��دي  يف  وامل�����س��اه��م��ة 
فانهم  ال��ع��راق��ي��ن،  امل���واط���ن���ن  ���س��د  اجل���رائ���م 
الراهن  الو�سع  ال�سعاف  ق��واه��م  ك��ل  يكر�سون 
برموزها  والت�سكيك  الوطنية  للحركة  واال�ساءة 
ايا  م�ستثنن  غر  نف�سها،  ال�سيا�سية  وبالعملية 
من قادة البالد، بدءًا من الرئي�ض ونائبيه ورئي�ض 

ابناء  النواب، و�سوال اىل كل  ال��وزراء وجمل�ض 
ال�سعب ممن وقفوا بوجه الدكتاتورية ونا�سلوا 
على  تن�سحب  امن��ا  االتهامات  وه��ذه  ال�سقاطها. 
عدد من حلفائه احلالين الذين �ساركوا زمالءهم 
ذلك  ومقارعة  الدكتاتوري  النظام  معار�سة  يف 
النظام، ولي�ض جديرا بهم ان يتم�سكوا بال�سمت 

الذي يبدو يف مثل هذه احلاالت مريبًا. 
الوطني  االحت����اد  ب����اأن  ال��ت��ذك��ر  م��ن  ب��اأ���ض  وال 
بعد  ب��ب��غ��داد  م��ق��ره  يف  ا�ست�ساف  الكرد�ستاين 
�سقوط نظام اال�ستبداد ظافر العاين الذي جلاأ اليه 
مرعوبا، ومكث فيه ب�سعة ا�سابيع، وزود بوثيقة 
عدم تعر�ض حلمايته، ولكن يبدو انه ن�سي اليوم 
�سعبي،  غ�سب  من  يتوقعه  كان  وما  عليه  كان  ما 

مدعيا االن �سفات ال يتحلى بها. وقديا قيل
اذا انت اكرمت الكرمي ملكته

وان انت اكرمت اللئيم متردا
يف  النواب  جمل�ض  ينظر  ان  املنا�سب  من  ولعل 
رفع  اىل  ت�سل  قد  االج���راءات  من  �سل�سلة  اتخاذ 
احل�سانة عن النواب الذين يتطاولون على ا�س�ض 
النظام احلايل ويتمادون يف التجاوز على رموزه 
الق�ساء  ام��ام  ملثولهم  متهيدا  وذل��ك  الد�ستورية، 
ان  من  جم��ددا  التاكيد  من  اي�سا  والب��د  العراقي، 
امل�ساحلة الوطنية ال غنى عنها ولكنها ال يكن ان 
تعني ابدا النكو�ض اىل املا�سي او الت�سالح مع 
ازمنة اجلرية  اىل  ببالدنا  العودة  اىل  ال�ساعن 

واال�ستبداد.
املكتب االعالمي
ملكتب رئي�س اجلمهورية
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