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تعويضات للشعب الضحية

علي االشتر

حدث و حديث

ـــزمــيل وسـمـت احلـكـــايـــات احلـــزيـنـــة لل
مفيـد الصـايف، جانـباً مـن املشـهد املـؤلم
والفـاجع لقـضيـة تعـويض العـراقيني
ممـن تعــرضـــوا للعـملـيــات االجــرامـيــة،
بشتـى مسمياتهـا، )أرهاب، تسليب، قتل،
اخـــتـــــطــــــــــاف.. الـخ(، والن الـــتـحـقـــيـق
مـشروط بهـدفه، فقـد اقتـصر يف حـدوده على
الضحـايا بـعد سقـوط النـظام الـديكتـاتوري؛
وتخـتـــزن الـــذاكــــرة العـــراقـيـــة، ذاكـــرة االلـم
االنـســانـي، حكــايــات تـتفــاوت مــرارتهــا وشــدة
احلــســـرات وحجـم الـــدمـــوع يف سـيـــاقـــاتهـــا،
حكـايـات متـثل مبحـصلـتهــا )حكـايـة الـشـعب
الــضحـيــة(، والــذي يـنــبغــي ان يعــوض عـمــا
حلـقـه مــن ظـلــم واذى مــن قــبـل الــنــــظـــــــــام
الديكتاتوري السابق، واالنظمة التي سبقته.
ويـعلــم الـكــثــيـــــرون مــن ذوي العـقل ضـــــرورة
التعـويضـات املـاديـة للعـوائل املـتضـررة يف كال
املـــرحلـتـني مـــا قــبل الــسقـــوط وبعـــده، كـمـــا
يـدركــون ايضـاً ان هــذه التعــويضـات ال تـكفي
العــادة دفء احلـنــان االبـــوي للــطـفل الــذي
فقـد ابـويـه، أو للفتـاة التـي طعنـت يف صمـيم
وجودها كأنثى يف مجتمع كمجتمعنا، كما ال
تـكفي لـتضـميـد جـرح الكـرامـة االنـســانيـة يف
الــذات العــراقيــة، بل انهــا ال تكـفي لـتعـويـض
خـســارة )الـبيـت الكـبيــر( البنــائـه وبنــاتـه من
اصحــاب الـكفــاءات الــذيـن اذاب اجــســادهـم
الـنظـام اجملـرم يف احـواض الـتيـزاب املـركـز أو
قـتلهـم وهـم احـيــاء دفـنــاً، فخــســائــر الــشعـب
الـضحـيــة اكـبــر مـن ان تعــوض، كـيف نعــوض
اخلــوف الــذي مأل الـنفــوس؟ واجلــوع الــذي
اكل االجـــســــاد؟ والـعقــــول الــتــي امــتهــنــتهــــا
قــبــضــــــات اجلالديــن مــن قــضـــــاة الــتـحقــيق

والسجانني؟
ومـع ذلك فــان
الــــتــفــكــــيــــــــــــــــر
الـــعـــقـــالنـــــــــــــي
يــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

ـــــى القـــــائــمــني عل
ادارة الـــــــــــــــــــــــبـــــــالد
بـــضــــــرورة الـعــمـل
اجلاد )والـسريع(،
البـتـكـــار اآللـيـــات
الــعــــــــمــلــــــــيــــــــــــــــــــــــة
ـــتـخـفـــيـف عـــن لـل
آالم الـــضحـــــايـــــا،
وعـــلــــــــــــيـــهــــــــــــم ان
يـــنـــــظـــــــــروا إلـــــــــى
حــســـاسـيـــة هـــذه
املعـضلــة يف حـيــاة
ـــوم، شعـبـنـــا املــظل
واال فــان )حكــايــة
الشـعب الضحـية(

ستستمر بالبقاء وسوف ال ننتهي من سردها
بقـلوب يعتـصرهـا األلم عليـنا جمـيعاً معـرفة
كـيـف نعـــوض بعــضـنـــا لــبعــض احملـبـــة الـتـي
غيـبتهـا كـراهيـة املتـخلفني، ونعـوض حلظـات
العــوز واجلــوع واملهــانــات الـتي جــرحـت ابنــاء

شعبنا بكل مكوناته.
ويــتحــمل مـجلــس الـنــواب ومـجلــس الــوزراء
املــســؤولـيــة الـتــاريخـيــة للـمـبــاشــرة الفــوريــة
بـتعويض الشعب عما حلقه من اضرار مادية
ومعــنـــــويـــــة، كــمـــــا يــتحــمل ابــنـــــاء الــــشعــب
مــســؤولـيـتهـم بــاملـطــالـبــة بـحقهـم الــشــرعـي

والقانوني بالتعويض.
ونتـذكر ان قضيـة التعويضـات ليست مـكرمة،
أو منـة، يقـدمهـا الـنظـام الـسيــاسي اجلـديـد،
بـل هــي حـق، وحـق يـجــب ان تــتـــضــــــافــــــر كـل
اجلهـود اخليـرة يف الـبالد من اجل احقـاقه..،
القــائمــة طــويلــة وعلــى املـســؤولني دراسـتهــا
والــتفـكـيـــر بـــاألولـــويـــات مــن جهـــة اجلـــانـب
االجــرائي، ويف الـواقـع ثمـة اجـراءات عـديـدة
ـــــة ــــشــــــروع العــملــي حلـل معـــضل ــــشــيــــــر لل ت
التعـويضـات، ولكـن الضحـايـا يـريـدون حقهم
وهــذه االرادة يف الـتعــويــض نلـمــسهــا يــومـيــاً

خالل معايشتنا للمواطنني.
ان التعجيل بحل معضلة التعويضات، مهمة
نـبيلــة وانسـانيـة تنـتظـر من املـتصـدين الدارة
البالد مواجهتهـا بروح من املشاركة مبا يشعر

به الناس من ظلم وضرر وأذى حلق بهم.
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ان التعجيل بحل
معضلة
التعويضات، مهمة
نبيلة وانسانية
تنتظر من
املتصدين الدارة
البالد مواجهتها
بروح من املشاركة
مبا يشعر به الناس
من ظلم وضرر
وأذى حلق بهم.

العدد )662(االثنني)8( آيار2006

NO (662)Mon. (8) May

الكذب نقذني
هكــذا حتــدث حــسني حـميــد 40 سنــة لــديه ثالثــة اطفــال

يسكن مدينة الصدر وهو يروي قصة اختطافه ويواصل:
مــا ان وضـعت قــدمـي علــى اسفـلت الـشــارع وانــا اخــرج من
سيـارتـي حتـى بــادرني االشخـاص الــذين نـزلـوا مـن سيـارة
الكيا بسيـل من االطالقات الناريـة التهديديـة من البنادق
الـرشـاشـة التـي يحملـونهـا. اطالقـاتهم كـانت مـوجهـة إلـى
حتت قدمي امـرني احدهم بـان اعود إلـى سيارتي واقـودها
وراءهـم فـفعلــت لكـنهـــا ونـتـيجـــة االصـطـــدام تـــوقفـت عـن
العـمل حـني ادرت املفـتــاح حــاولـت مــرة واخـــرى ولكـن دون
جدوى. لذلك انهال احدهم علـي بالضرب بعقب بندقيته
طـالبــاً مني تـشغيلهــا بسـرعـة. كـنت محـاطـاً بـالعـديـد من
امللثمـني ووسط الشـارع وكان املـارة ينظـرون إلى مـا يحدث
دون ان يفكـر احـدهـم بنجـدتـي مبن فـيهم افـراد الـشـرطـة

الذين كانوا غير بعيدين عن مكان احلادث.
)الــسـيـــارة ال تعـمل( قلـت لهـم ذلك فــأشــار احــدهـم علــى
البـقيــة بقـطـرهــا خلـف سيــارة الـ )كيــا( فجــاؤا بحـبل كـان
لـــديهـم يف احــدى الــسـيــارات وراحـــوا يعـملـــون علـــى ذلك،
وعندما اكملوا دفعوني إلى داخل صندوق سيارة الـ )اوبل(

واغلقوه علي.
يف داخل الـصـنــــدوق شعـــرت بــــان كل كـيـــانـي يــــرتعــش مـن
الـتفكيــر يف امليتــة التي سـوف امـوتهـا. كـان الم سكـاكيـنهم
ومـرأى دمي الـذي سوف يـشخب من عـروقي قـد شعـرت به
قـبل وقــوعه. اطفـــالي وزوجـتي مـــروا ببـــالي مــروراً عــابــراً.
مصيـري هو مـا كنت افكـر به. ال اعلم بـالضـبط اين كـانت
تتجـه بي سيـارة االوبل وكـم مضـى من الـوقـت علي وانـا يف
داخل صـنـــدوقهــا. كـنـت مــطلق الـيــديـن دون قـيــود لـــذلك
فكـرت بـالهـرب مـن خالل القـاء نفـسي مـن داخلهـا لــذلك
دفعت الـباب الـذي فوقـي قليالً ونـظرت إلـى سطح الـشارع
ثم رفعت نظري إلى االعلى ألرى ان احدى سيارتهم تسير
ورائـي مباشرة وإن مـسألة الهـروب غير ممكـنة بالنـسبة لي

لـم تسـتطع املـراة املـتشحـة بـالسـواد
السـيطرة على نفسـها أمام السلوك
ــــــة تعــــــويـــض ــــــوظف جلــن الــبــــــارد مل
الــشهــداء واملـصــابـني يف محــافـظــة
بغداد- رمبـا هو تعـود على مـشاهدة
الـكـثـيــــر مـن أحلــــاالت املـمـــــاثلــــة -
فـأجشهت بـالبكاء ،خـرجت كلمـاتها
مخـتــنقـــــة بعـبـــــراتهـــــا "يف كل مــــرة
تقـــولـــون لـي ... علـي الـــذهـــاب إلـــى
دوائر ال اعرف مـكانها  ، إنـي تائهة!
" حـــاولت ان تـشــرح معــانــاتهـــا وهي
تتشبث بـأوراق معاملتهـا بني يديها
ــــــــــرحـالت( الــــتــــي ، ارادت وصـف )ال
ــــــدهــــــا بــني مـجـلـــــس كــــــانــت تــتـكــب
محــافظـة بغــداد ووزارة البلـديـات -
الـــوزارة الـتـي كـــان زوجهـــا الــشهـيـــد
موظفـا فيهـا - وبني دائـرة اخلزيـنة
التابعـة الى وزارة املاليـة ، والنتيجة
....الشـي ء!! يف بـنـــايــــة محـــافــظـــة
بغـــداد طـــالـبهـــا املـــوظف بـتـمــشـيـــة
أوراق املعـــاملـــة مـن جـــديـــد!!  "  لـم
تـــسـنـح لهــــا فــــرصــــة  لـتــــروي كــيف
عـبــرت جــســر الــسـنك مــشـيـــا  بعــد
انـفجــــــار لغــم قـــــريــب مـــنهـــــا وغـلق
الطـرق ،فقـذفت كلـماتـها االخـيرة "
هــذا حــرام ، واهلل لقـــد استـــدنت 50
ألف ديـنــــار ألكـمـل املعـــــاملــــة ،  الـم
يـكـن مـن األفـــضل ان اشـتـــــري بهــــا

حليبا إلى طفلي الصغير"؟
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ال اعتقد بانني سوف انساه يف يوم من االيام.
توسالت شيخ

امــني عـــــواد 33 ســنـــــة يعــمل يف وزارة الــنفـــط ويف مجـــــال
اصالح االنــابـيـب الـنفـطـيــة عـن جتــربــة جنــاته مـن املــوت

يقول:
كـنـت مع فــــريق عـمـل مكـــون مـن عــشـــرة فـنـيـني مـن وزارة
النـفط انيـطت بنـا مهمـة اصالح احـد االنـابيـب املعطـوبـة
الـتـي تـــربــط مـــا بـني مــصفـــى الـــدورة ومـنــطقـــة املــسـيـب
وبالتحديد قريبة من منطقة جرف الصخر. اثناء عملنا
وقـبل انتهـائه بـقليل خـرج لنـا مـلثمـون من خـرائـب ابنيـة
التـصنيع العـسكري واحـاطونـا من كل جـانب وطلـبوا مـنا
االنبـطــاح ارضــاً ثم قــامــوا بـشــد عيــوننــا وتقـييــدنــا. كــان
عددهـم يزيد عـلى االربعني شخصـاً. كانت لـديهم سيارات
نصبـت عليهـا اسلحـة ال اعـرفهـا طلب احـدهم بـان يطلق
علـيـنــــا الـنــــار ونحـن ممــــددون لـكــن شخــصــــاً آخــــر فــضل
االنتـظار يف هـذه االثنـاء كانـوا يكيلـون لنـا الشتـائم. كنت
من بني الذين ضـربوا من قـبل هؤالء املسلحـني. كان الدم
يـنـــزف مـنـي وانـــا ممـــدد علـــى االرض. لقـــد انهـــالـــوا علـي
ضــربــاً اول االمــر مـن دون االخيــرين. بــسبـب اني حــاولت
الهــروب عـنــد رؤيـتـي لهـم وركـضـت مــســرعــاً البـتعـــد لكـن
رصـــاصهـم الحقـنـي وهـــو يـنهـمـــر علـي مـثل املـطـــر ويـئـــز
بالقرب من اذني لذلك تراجعت عن االستمرار يف الهرب.
اثنــان من زمـالئي ومـن كبـار الــسن تــوسال لهــؤالء للعفـو

عنا.
ويبـدو انهمـا استطـاعـا ان يلينـا قلـوبهم فتـركـونـا ممـدين
علـى االرض واستـولـوا علـى معـداتنــا من سيـارات حـديثـة
واجهزة ثمينة من ماكنات حلام ومولدات كهربائية كذلك
استـولوا عـلى مـا يف جيـوبنـا من نقـود واجهـزة )موبـايل(.
وهــذه ليــست بـالـتجـربـة الــوحيـدة الـتي مــررت بهـا كــانت

هناك جتارب قاسية عديدة وقعنا فيها بيد مسلحني.

ســامــراء، وانـــزلنـي يف منـطقــة الـقلعــة )مــدخل املـــدينــة(
الجتـه بعـــــدهـــــا إلــــــى بغـــــداد اثــنــــــاء مغـــــادرة الـــضـــــابـــط
والـشــرطيـني اجته نحـوي شـابــان واقتـادانـي عبـر الـشـارع
بعـد ان امـسكـا بـي واتهمـاني بـانـني عمـيل لالميـركـان وان
الـشـرطـة جــاءت بي إلـى هـذا املكـان مـن اجل االستـطالع.
تــوسالتـي لم جتــد نفعــاً. كــانــا شــابني نـحيـفني يــرتــديــان

)الدشداشة(.
لنأخذه إلى الشيخ ليقرر

قـال احـدهمـا آلخـر الـذي اجـابه مـشيـراً إلـى احـد احملـال
الفارغة لنـدعه اول االمر يف هذا املكان ونغلقه كان جميع
من يف الـشارع ينظر إلـى ما يجري، وكـان االمر من االمور
الـعاديـة واملعتـادة. اذكر بـاني جتـمدت مـن اخلوف وشـعرت
بــاني فـمي قـد جـف. وتيقـنت بــاني اصـبحت مــا بني يـدي
مـن يطلقون عليهم الـذباحة لكن اهلل سبحـانه وتعالى لم
يـتخل عنـي يف تلك الـلحظـة وحـدث مــا لم يكـن متـوقعـاً.
ففي هـذه االثنــاء ونحن علـى جـانـب الشـارع االخـر. مـرت
دوريـة للجنود االميريكيني وعندمـا شعرا بها تركاني وفرا
هــاربني فـبقـيت يف عــرض الـشــارع طلـيقــاً. منـهم هــذا مــا
واجهني قـبل ما يقـارب السـنة ونـصف السـنة. وهـو موقف

الـري والتـي لم يثـبت فيهـا اللقب قـرأهـا احـدهم واعـادهـا
إلـي وامـــرنـي بـــالـــذهــــاب ولكـن دون االلـتفـــات إلـــى الـــوراء
وهكـذا ابتعدت وانـا غير مصـدق بنجاتي كـان املكان غـريباً
علـي فأجتهـت لبيت احـد القرويـني الذي اخـبرته مبـا كان
لي فحملني بسيـارته إلى الطريق العـام وهكذا جنوت من

ارهابيني ملثمني باعجوبة.
املصادفة فقط

اما سالم محمد )20( سنة فيروي حكايته هكذا!
كــانت االوضــاع يف ســامــراء مـضـطــربــة جــداً. قـتل قــريـبي
علـى ايـدي ارهـابـيني ووجـدت جـثته مـشـوهـة قــرب مقبـرة
سـامـراء شـرق املـدينـة. امـا انـا فــوجه لي تهـديـد بــواسطـة
ورقـة رميت على بيتي يف قضاء الـدور وهذا التهديد شمل
كل ابناء املنطقة الـذين انتموا إلى قـوات احلرس الوطني
يف قـضـــاء الـــدور. الـتهـــديـــدات نفـــذت بـــزمالء لـي. وعلـــى
اثرها لـزمت البيت ولم اخرج. والدي اقترح عليّ ان اذهب
إلــى بـيت شـقيـقتـي يف بغــداد. واتـصل بــاحــد معــارفـه من
ضبـاط الـشـرطـة العـاملـني هنـاك. طلـب منـه اصطحـابي
واخـــراجي إلــى حــدود املـــدينــة. يف الــصبـــاح كنـت مع هــذا
الـضــابــط واثنـني من الـشــرطــة فــأجتـه بي خــارج مـــدينــة

فـأعـدت بـاب الـصنـدوق واغلقـته علي ثـانيـة. كـانـت زوجتي
ووالـدتي قد اشـارتا عـلي من قبل بتـرك استخدام الـسيارة.
كـانت ثـمينـة وتغـري السـراق فجـأة شعـرت بان الـسيـارة قد
حـادت عن الطـريق املعبـد شعرت بـذلك من خالل جـسدي
الذي اخذ يرتطم باعلى واسفل الصندوق نتيجة للطريق
الـوعر الذي كـانت جتتازه لم ميـر وقت طويل حتـى توقفت
فـــانـــزلـــونـي وقـــادونـي إلـــى مكـــان مـــرتفع يف مـنــطقـــة بـــزل
وتــراجع احــدهم مـصـوبـاً بـبنــدقيـته نحـو جـســدي. املكـان
الـــذي اوقفــونـي علـيـه مكــان مـــرتفعــاً كـمــا ذكــرت واعـتقــد
بـانهـم قتلـوا العـديـد فـيه ميـزته بـان الـضحيـة التـي يطلق
عليهـا الـرصـاص تـسقط إلـى اخللف فـتقع يف ميـاه البـزل
وتـختفـي. يف ذلك الــوقت لـم يبق لـي غيــر ان اطلب مـنهم
ان يبقـوني حيـاً فتـوسلت اليهـم قائالً )ميعـودين.. صـاحب
جهـال( احدهم وكـأن اهلل بعث يف نفسه الـرحمة فجـأة قال
للـذي كـان قـد صــوب بنـدقـيته بـاجتــاهي )خـطيـة( اتـركه.
لكن صـاحـب البنـدقيـة اراد قـتلي فعــاود نهيه وسـألـني عن
العشيـرة التي انتمـي إليها واذكـر بانـي كذبت علـيه ونسيت
ان هـويـة االحـوال املـدينـة الـتي كنـت احملهـا بجـيبي كـانت
كــافيـة لـتكـذيـبي واخــرجت لـهم الهـويــة الصــادرة من وزارة

اشـار سكـرتيـر جلنـة التعــويض الـى
قـضيــة املفتـش العـام الــذي قتل هـو
وولــده يف منـطقـة الـلطـيفيــة وكيف
كـــان مـن الــصعــب علـــى عــــائلــته ان
تــــرفع اوراق الـتـحقــيق يف املـنــطقـــة
الـتــي وقع فــيهــــا احلـــــادث فقــــامــــوا
برفعهـا مباشرة من محـافظة بغداد
وكــــــذلـك يف حــــــادثــــــة االشـخــــــاص
الــسـبعــة الــذيـن قـتلــوا يف املـنــطقــة
نفــــسهــــا وهـم يف طــــريـقهـم لــــدفـن
جنــازة لهـم ورميـت اجلنـازة يف احـد

املبازل!!
متنــى املـســؤول ان يكــون الـتعــويـض
علــــــى شــكل شــيـكــــــات تــــــسلــم الــــــى
العوائل حتى يخفف بعض الروتني
عنهـم. واشار الـى ان التـعويـضات ال
تكفـي وانها غيـر مجزيـة  فقال" هل
ان املــصـــــاب الـــــذي أصــبحــت لــــــديه
حـــالـــة عجـــز مــسـتـــدميـــة  سـتـكفـيه
ملـيـــونـــان ؟ وذكـــر كـيف ان الـبعـض
رمبـا يصـرف يف املسـتشفيـات مقابل
إصـابـة بـسـيطـة اكثـر مـن مليـونني؟
واضــاف قــائـال " اليــس من االفـضل
ـــــــا ان تــــــشـــمـل عـــــــائـالت الــــضـحـــــــاي

باملكافآت الشهرية؟

احزان املراجعني
حتــــدث الـــسـيــــد غـــســــان عـن قــصــــة
مواطن جاء يـسال عن التعويضات.
ذلك املواطن قطعت ساقه يف حادث
ــــــة تلـعفــــــر مــن قـــبل وقع يف مــــــديــن
االمـيركان- لـم يكن يعرف بـانه غير
مشمـول بالتعـويضات ، اوال الن من
اصـــــابه هــم القــــوات االمـيــــركـيــــة!!
وثـانيـة النه ليـس من بغــداد ،وعبثـا
حاول املوظفون ان يشرحوا له ذلك
وتفـــــاقــم االمـــــر الـــــى حـــــد ان ذلـك
املــواطـن اخــذ يــسـب ويــشـتـم كل مــا
يــراه - ولكـن تبـني بعــد ذلك انـه لم
يـكن ميلك مـاال ليعـود الى مـدينته
فجمع له املـوظفـون- كمـا يقـولـون-

بعض املال ليعود من حيث اتى!!
حتـدث سكـرتيــر اللجنـة عن حـادثـة
وقعت لـطفل يف الغــزاليــة عمـره 14
ــــــة عــــــامــــــا  وهـــــــو يعــمـل يف العــــطل
املــدرسيــة وميلك )جـمبــر( راجع يف
معـــاملـته جـــدته وابـيه - كـــانـت امه
مـتــــوفــــاة - وكــــانــــا يف وضـع محــــزن
ـــــــــان كـــيـف خـــــطـفـه ـــــــــروي وهـــمـــــــــا ي
االرهـابيـون  وقتلـوه جملـرد ان سيـارة
هـامـر وقفت قـربه مـرة ، ونـزل منهـا
احــــد اجلـنــــود واشـتــــرى مـنـه علـبــــة
سـيكــايــر . كـــانت جــدتـه تنــوح علـيه
قــال الــسيــد غـســان" لـم استـطع ان
امتــــــالــك نفــــســي فـجلــــســت مـعهــــــا
اشـاركها البكاء" ثم حتدث عن قصة
بــــائعـي املـثـلجــــات اللــــذيـن خــطفــــا
وقـــتـال وجــــــــاءت االم  لـــتــــــــراجـع يف
معـاملـة قــريبهــا الن ابنهـا لـم يعثـر
علــى جثـته بعــد وحتــدث عن قـصــة
املعلم الذي خطف  يف منطقة سبع
ابـكـــــار وشـــــوهــت جــثــته بـــطــــــريقـــــة

وحشية ال تصدق. 

مالحظة صغيرة
يف زيــــارتـنــــا أول مــــرة الــــى مـجلـــس
محــــافــظـــــة بغــــداد انـتــظــــرنـــــا أربع
ســـاعــــات، نعــم اربع ســـاعـــات واكـثـــر
جملــرد احلـصـــول علـــى كلـمـــة )نعـم(
شفــويــة مـن نــائـب محــافـظ بغــداد
ــــــة ــــــر جلــن الــتـــي طلـــبهــــــا سـكــــــرتــي

التعويضات إلكمال التحقيق!!.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ــــــاله رغـــم انه ظـل واقفــــــا ! اســـتقــب
العجـوز يـسـكن نــاحيـة الـوحـدة يف
املــــدائــن، فقــــد خـمـــســــة مـن افــــراد
عــــــــائـلـــتـه! - اعـــمــــــــارهـــم مــــــــابـــني
اخلــامـســة عـشــرة والعـشــريـن  مـن
العــمــــــر- بعــــــد ان تعــــــرض ولــــــداه
ـــــــــى وثـالثـــــــــة مــــن اوالد  ابــــنــــتـه ال
مجمـوعة ارهـابيـة يسـتقلون سـيارة
اوبل  حيـنمـا كـانــوا متــوجهني الـى
العـمل يف احــد معــامل الـطــابــوق ،
حتـدث عن ابنـائه املسـاملني  ووصف
القـتلــة بــانـهم )نــاس ال تخــاف من
اهلل وال مــن بــنــيــــــادم( رفع الــــشـــيخ
معــامـلتـه منــذ 30/ 6/ 2005 وجــاء
ليطمئن علـى وصولها الى مجلس

محافظة بغداد!

املمثل القانوني
وصل اخـيرا املمثل القانوني عباس
كاظم عـطية مـدير اقـدم يف القسم
القــانــونـي والــذي  اكـــد ان اللجـنــة
قـامت باجنـاز 3152 معاملـة شهيد،
بلغـت كلفــة التعــويضــات املقتـرحـة
لهـم سـبعـــة ملـيـــارات و880 ملـيـــون
دينـار. امـا بــالنـسبـة الــى املصــابني
فذكـر ان اللجان الطبية رفعت 127
معاملة بلغت كلفة التعويض عنها
ــــــار .وحتــــــدث عــن ــــــون ديــن 81 مـلــي
دورهم يف  تــوزيع الـتعلـيمــات علــى
الــــــوحــــــدات االداريــــــة الــتـــي تقــــــوم
بتشيكل جلنة مـؤلفة من  عضوين
ــــــدي وممـــثل عــن يف اجمللـــــس الـــبل
املـــاليــة ومـهمـتهــا دراســة الـطـلبــات
ــــــوع الـعــمـل ــــــد ن ــــــة حتــــــدي وكــيـفــي
االرهـــابـي والـــذي لـيـــس لـه عالقـــة
بـالـسـرقــة او التـسلـيب امـا اذا كـان
احلـــادث نـــاشـئـــاً عـن  اشـتـبـــاك بـني
القـــوات االمـيــــريكـيـــة  ومــسـلحـني
وتعـــــرض خـالله احـــــد املـــــواطــنــني
املـــدنـيـني الـــى االصـــابـــة فـــان هـــذا
يحـدده قـاضـي التحـقيق . وذكـر ان
االمـــر ال يــشـمـل تعـــويــض حـــوادث
اخلــــــطـف- الن الــــتـعـلــــيــــمــــــــــات ال
تتـناسب مع هـذه احلوادث، الن من
شــــروط الــتعــــويــض وجــــود شهــــادة
الـوفـاة  وقـال" القـانـون فـيه ثغـرات
عـــــديــــــدة اولهـــــا تــــــاريخ الــتــنفــيـــــذ
واخرهـا مشكـلة املنـاطق السـاخنة"
وضــــرب مــثال عـن حــــادث قــتل فــيه
ستـة سـواق قــرب منـطقـة عـامـريـة
الفلــوجــة  ، وبـقيـت جثـثهـم هنــاك
فــتــــــرة الــــــى ان  قــــــام االمــيــــــركــــــان
بإيصالهـا الى مستشـفى اليرموك،
فهل تــستـطـيع عــوائلـهم ان تــذهب
الـــى الـــرمــــادي للـمــطـــالـبـــة بــــرفع
املعامالت من هـناك ؟ وحيـنما رفع
كـتــاب الـــى مجلــس الـــوزراء يخـص
هـــذه احلـــالــــة وصل الـــرد " يــتعـــذر
ـــــــى طـلـــبــكـــم الن ـــــــة ال االســـتـجـــــــاب
الــتعلـيـمـــات تـنــص علـــى ان طـــالـب
الـتعــويــض يتــوجه الــى احملــافـظــة
الـتـي وقعـت بهـــا االصـــابـــة"  وقـــال
"كــمـــــا ان الــتعـــــويـــضـــــات التــــشــمل
اخلــســـائـــر بـــالـعقـــارات او االمـــوال
املــنقـــــولــــــة فال تـــــوجـــــد تـعلــيــمـــــات
تخــصهـــا".!! قــطع حـــديـثه وصـــول
مواطن يسكن الناصرية ولديه ابن
قتل  يف تكـريت ،و كـان يعمل خـبازا
هناك  فـذكروا له ان علـيه ان يقدم

الطلب باسم زوجة ابنه.

حاالت استثناية 
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الـقـــــــوائـــم مـــن اجـل فـــــــرز أســـمـــــــاء
املــــوظفـني عـن غـيـــر املــــوظفـني وكل

هذا تطلب اشهرا عديدة.

مكتب التعويض
يف تلـك الغـــرفـــة الــصغـيــــرة  جلــس
املـواطـن غسـان تـركي كـرمي سكـرتيـر
جلنـة الـشهــداء واملصــابني  بجــانب
اخلـــــزانـــــة احلـــــديـــــديـــــة املـــتخــمـــــة
ــــــرة ــــــالـفــــــايـالت وهــــــو بــني كـل فــت ب
وأخـــرى يــسـتقـبل احـــدا مـن اهـــالـي
الضحايا ! حتدث الـسيد غسان عن
الـيـــــة العـمـل يف محــــافــظـــــة بغــــداد
وارتــبــــــاط االمــــــر  بــــــوزارة املــــــالــيــــــة
وكـيفـيـــة رفـع  معــــاملـــة الـتعـــويــض
الـتي يـجب ان تـضـم، شهــادة الــوفــاة
ــــــد ومـحــــضــــــر الــتـحـقــيـق لـلـــــشـهــي
والتقريـر الطبي و القـسام الـشرعي
وهـويـة االحـوال املــدنيــة والبـطـاقـة
الغـــذائيــة وبـطــاقــة الـسـكن  حــسب
الـوحـدة االداريــة  . ويف كل معــاملـة
مــــطلـــــوب األوراق الــتـحقـــيقــيـــــة يف
مركز الـشرطة يف املـنطقة التي وقع
فـــيـهـــــــا  احلـــــــادث، وطـلـــب وتـعـهـــــــد
واألصل ان يـــسلـم الــتعــــويــض الــــى
الـــزوجـــة او الـــى االم يف حـــالـــة كـــون

الضحية أعزب.

تخصيصات ولكن
اكـد الــسيـد غـســان  تخـصيـص 450
مـليــار دينــار كـتعــويـضــات للـشهــداء
واملصابني نتيجـة االرهاب  يف عموم
الـعـــــــــــراق  وكــــيـف ان حــــــصـــــــــــة كـل
محافظـة يحددهـا مدير خـزينة كل
محــافـظــة حــسـب قــوائـم الــشهــداء
ــــــاء اجلــيـــــش واملـــصــــــابــني واســتــثــن
والـشــرطــة مـنهــا -ألنهـم يعــوضــون
مـن قبل وحــداتهم وكـذلك اسـتثـني
مــــن يــــــصـــــــــاب مــــن قــــبـل الـقـــــــــوات
االميــركيــة النهــا هي املـسـؤولــة عن
تعــــويـــضه قــــال" اتـــــوقع ان تــصــــرف
املـبـــالـغ بعــــد ان يعــطـيـنـــا مــســـؤول
اخلزانة االيعـاز بصرف املبالغ النها

وصلت الى اخلزينة"
واضـــــاف  ان عـــــدد املعـــــامالت الــتــي
وصلـت الــى احملــافـظـــة بلغـت 3152
معـاملة شهيد و127 معـاملة مصاب
- اغلـــب معــــــامالت املـــصــــــابــني  لــم
تـوضح نسب العجز فيهـا، فاإلصابة
املـسـتــدميــة يـصل الـتعــويـض فـيهــا
الــى مـليـــونني نــزوال ، امــا االصــابــة
الـتي تـصل نــسبــة العجــز فيهـا الـى
خمسني بـاملئة فيصل تعـويضها الى
500 الـف !! قــــــــال" نـعـلـــم ان هــــــــذه
االرقــام اوليــة الن هنــالك معـامالت
كثيرة تنتظر يف الوحدات االدارية"

قاطع حـديثه وصـول مسـوؤل بلدي
عن الـراشديـة  ليتـأكد من الـطلبات
الـسبعـة التي قـدمهـا!! وقـال الـسيـد
غـســان ان املنـاطق تـشهـد تفـاوتـا يف
عـدد املعـامالت املقـدمة ونـعجب من
عــــدم ورود ايـــــة معـــــاملــــة فـمــثال يف
منطقـة الطارمـية وهي مـن املناطق
الساخنة لم ترد اية معاملة. كما ان
هنـالـك منــاطق يخـشـى املــواطنـون
االقتــراب مـنهــا ورفع املعــامـالت من
وحداتها االدارية خلطورة االوضاع!

الشيخ والتعويضات
دخل الـــى الغـــرفـــة املـــواطـن شـــاطـــر
زنــاد عـصــري وهـــو رجل عجـــوز ظل
يـــشـكــــر احلــــاضــــريــن علــــى حـــسـن
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حقوق االنسان
يف الـيـــوم األول أكـــد ضـمـيـــر كـــاظـم
املـوظف يف جلنـة حقوق اإلنـسان يف
مـجـلــــــس مـحـــــــافــــظـــــــة بـغـــــــداد إن
التعليمـات رقم 10 الصادرة من قبل
مجلــس الـــوزراء والـتـي تـنــص علـــى
تـعويض الـشهداء واملـصابني نـتيجة
األعمـال اإلرهابـية منـذ تاريخ 6/1/
2004 وهو تـاريخ نشر األمـر الوزاري
يف اجلــريــدة الــرسـميــة. وأضــاف ان
هذا األمر أهمل تعويضات الشهداء
واملـصــابني قـبل تــاريخ صــدور األمــر
الـوزاري! وأشـار الـى حـالـة املــواطنـة
نــاديــة عـبـــد الكــاظـم  املــراة - الـتـي
كـــانـت جتلـــس يف مكـــان غـيـــر بعـيـــد
وهي تـراقب املـشهـد- الـسيـدة نـاديـة
قــتـل زوجهــــــا قـــبل يــــــوم واحــــــد مــن

إعالن االمر!!
روت نــاديـــة عبــد الكـــاظم كـيف قـتل
زوجهــــا وســــرقـت سـيــــارته وكــيف ان
االمــــر الــــوزاري بــــالــتعــــويــضــــات ال
يـشـملهـا بـسـبب يـوم واحـد!! قــالت"
اليـس هـذا االمـر يـزيــد ظلمـا فـوق
الـــظلـم الــــذي وقـع علـي" نــــاديــــة ام
لـــثالثــــــة أوالد اكــبــــــرهــم يف الــــصف
الــســادس االبـتــدائـي ، وهـي ال تــزال
تراجع محـافظة بغـداد على امل ان

يتغير االمر!!
وأضـــاف املــســـؤول يف جلـنـــة حقـــوق
اإلنـسـان إلـى إنـهم فـاحتــوا مجلـس
الـــــوزراء بـــــأكـثـــــر مـن كـتـــــاب رسـمـي
للــمــطـــــالــبـــــة بــتعـــــديل االمـــــر ولــم
يــصلهـم أي رد حـتـــى اآلن. وذكـــر ان
مــن اســبـــــاب تـــــأخــيــــــر تعـــــويـــضـــــات
الـــشهـــداء واملــصـــابـني هـــو الـــروتـني
املـتبع  يف وزارة املــاليـة والـتي قــامت
بـإعادة قوائم األسماء اكثر من مرة.
يف املـرة األولــى أعيــدت علـى اسـاس
ــــــواطــنــني حـــــســب فــــــرز أســمــــــاء امل
احملـافظـات ويف املرة الـثانـية أعـيدت
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من يعوض؟
الـكــتـــــاب الـــــرســمــي الــــــذي يخـــص
الــسـيــدة ابـتــســام كــاظـم محــسـن -
االم خلمـســة ابنـاء اصغــرهم  يـبلغ
عــــامــــا وتــــسعـــــة اشهـــــر - ارسل مـن
محـــافـظـــة بغــــداد ولكـنه لـم يــصل
ــــــرة زوجهــــــا كــمــــــا ان وزارة الــــــى دائ
املـاليـة طـالـبتهـا بـأوليـات املعـاملـة،
واالوليـات يف احملـافظـة واحملـافظـة
تقــــــول ان األمــــــر ال يخــــصهــــــا الن
زوجها موظف حكومي...فاصبحت
ــــــة كجــــــدلــيــــــة الــبــيـــضــــــة القـــضــي

والدجاجة!!
يف اثنــاء ذلك القـى الــسيـد غـسـان
تــــــركــي كــــــرمي- سـكــــــرتــيــــــر جلــنــــــة
التعــويض-  بـاللـوم علـى ازدواجيـة
العمل يف بعض الـدوائر احلكـومية
ــــــذي وصل مــن وزارة فــــــالـكــتــــــاب ال
املـــاليــة يــذكــر)ان الـشـهيــد املــوظف
حتـصل عــائلـته علــى تعــويــض من
مـيــــزانـيــــة دائـــــرته( وهـــــو يخـــــالف
ـــــــاب الــــصـــــــادر مـــن الـقــــــســـم الــكـــت
القـــانـــونـي للـــوزارة نفــسهـــا والـــذي
يــشيــر الــى ان)الـتعــويـض يـجب ان
يتـم عن طريـق احملافظـة التي وقع
فيهـا احلـادث( قـال الـسيـد غـسـان"
املـشكلــة اننـا يف الـواجهـة واملــواطن

يظن ان كل االمور بيدنا"
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قانون تعويضات ضحايا األعمال االرهابية

24 ساعة قبل نفاذ القانون حترم أهايل الضحايا من التعويض
بغداد/مفيد الصايف
تصوير نهادي العزاوي

قتل ولداه وثالثة من أحفاده منذ 30 / 6 / 2005
وما زال يراجع الدوائر اخملتلفة من دون جدوى!

جتارب ناجني فلتوا من قبضة االرهابيني
بغداد/عبد الزهرة املنشداويأحدهم انقذته كذبة واآلخر مصادفة وفريق عمل بوزارة النفط جنا باعجوبة!

مرت بجانبي سيارة مسرعة من نوع اوبل بلون رصاصي وفيها عدة اشخاص. وعلى مسافة غير
بعيدة توقفت معترضة طريقي وانا اجته بسيارتي البيك اب )دبل قمارة( وتعود ملكيتها لوزارة

الزراعة، قاصداً دائرتي يف منطقة املعالف، كانت الساعة الثامنة صباحاً والطريق سالك، حاولت
التوقف لكن املسافة كانت قليلة فصدمت السيارة املعترضة وتوقفت فرأيت سيارة اخرى إلى جانبي

اذكر انها كانت من نوع كيا حمل نزل منها شخصان. اردت التراجع إلى اخللف فكانت ايضاً سيارة
)اوبل( حتاول منعي. فتحت باب سيارتي ونزلت.


