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يف احلقيقة والواقع

يف ديالى ..قوة احلياة تغلب قوة املوت

ال تسمحوا لطابور املرتزقة
بتدنيس ساحة القضاءالعراقي!
عادل العامل

دياىل :املدى
يبدو ان احملـاوالت املستـمرة اليت
قـامت بهـا جهـات متـعددة ،عـلى
انفـراد ،أو بـشكـل منـسق ،جلـر
حمــافـظــة ديــاىل إىل حــالــة من
الفوضى وجعلها ساحة مواجهات
مسلحـة وتصفـية حـسابـات قد
بــاءت بــالفــشل بــالــرغـم من
اسـتمــرار تلك احملـاوالت وعـدم
تسرب اليـأس إىل نفوس القائمني
بهـا ..وإذا كـان اهلـدف يف األشهـر
املـاضيـة ضـرب قــوات االحتالل
والـشــرطــة احملـليــة واحلــرس
الــوطين (قـوات الـدفـاع املــدني
سـابقـاً) إن األمر أخـذ ينـحو اآلن
مـنحــى آخــر فـبعــد اسـتهــداف
مقـري حـزب الـوفـاق الــوطين
الـعراقـي واجمللس األعلـى للـثورة
اإلسالمـية يف بعقـوبة بعـمليتني
مسـلحتني أواخـر الشـهر املـاضي
راح ضحيـتها ثالثة قـتلى وأربعة
جرحى ،فإن اهدافاً أخرى صارت
على أجندة اجلهات تلك.
ففي أول املساء من يوم  7 /5دخل
مـسلحـون مـكتبـاً جتـاريـاً تـابعـاً
ألقـارب حمـافـظ ديـاىل (غـسـان
اخلـــدران) يف قـضـــاء اخلـــالـص
وفتحـوا النـار بـوسـاطـة اسلحـة
خمــتلفـــة لـيقـتلـــوا شخـصـني
وجيــرحــوا آخــريـن ،ويف اليــوم
التــالي وعنــد السـاعـة الثـالثـة
والنـصف بعــد الظهـر ويف املكـان
الـذي عقـد فيه جمـلس الفـاحتـة
على أرواح الضحايا اقرتبت سيارة
نـوع بـرازيـلي يقـودهـا شـخص
جمهــول وفجـــر سيــارتـه عنــد
مـدخل خيمـة اجمللـس متـسببـاً
بقتل أربعـة عشر شخـصاً وجرح
أكـثر مـن سبعني شخـصاً آخـرين
وذلـك بعد مغـادرة حمافـظ دياىل
ومـســاعــدوه وأعـضــاء جملـس
احملـافظـة للمجلـس بربع سـاعة،

القبض على عصابة حبوزتها
 450كغم من احلشيشة يف سيطرة

امليمونة
ميسان /حممد احلمراني
القت قوات الشرطـة العراقية يف
حمـافظـة مـيسـان القـبض علـى
عـصــابــة تـتكــون مـن ثالثــة
اشخاص تقوم بتهريب احلشيشة
اثناء سريهاعلى الطريق الواصل
بني حمافظـة ميسان والناصرية
ومت القـبض علـيهم يف سـيطـرة
املـيمـونـة حـيث كــانت تقـلهم
سـيــارة مـن نــوع بـيكـب دبل
قمارة حمملـة بالـروث احليواني
وبعد تفتيشها عثر اسفل الروث
على ( )450كغم من احلشيشة.
وذكــر احــد عنــاصــر نقـطــة
التـفتيش الـذي فضل عـدم ذكر

حيـث يعـتقــد ان اهلــدف كــان
شخص احملافظ ومن هم معه.
هـذا احلـادث غري املـسبـوق تـرك
حـالـة من الـذهـول واالسـتنكـار
الــواسع عنـد أهــالي احملــافظـة،
والسيمـا ان الضحـايـا كـانـوا من
املـواطنني األبـرياء الـذين كـانوا
حيـضرون جملـس الفاحتـة ،وكان
السـؤال الذي تـردد علـى السـنة
الناس هـو؛ كيف سيواجه شخص
(يــدّعي انه مــسلم ويــدافع عن
مبـادئ اإلسالم) ربه وقــد صنع
محّام الـدم هذا بـسابق تـصميم
وقتل كل هؤالء األبرياء؟.
محّـام الـدم يف ديــاىل ال ينقـطع،
ففي يـوم اجلمعـة  7 /9انفجـرت
عبـوة ناسفـة عنـد مرور قـافلة
عسكرية أمريكـية شرق بعقوبة
اصـــابت عـــراقيــاً جبــروح ،ويف
صبـيحة  7 /10الـساعـة السـادسة
قـطع مــسلحــون شــارع الكــراج
القــديـم ونـصـبــوا عــدداً مـن
العبوات الناسفة أمام ثالثة حمال
لـبيـع اخلمــور تـسـببـت عنــد

انفجارهـا مبقتل عابر سبيل كان
يستقل سيارته هناك .ومل تصب
احملال تلك بـأضرار كـبرية ألن هلا
أبواب حـديد حمكمـة من الداخل
والغـريب ان اصحابهـا جاءوا فوراً
بـعمــال ورممــوا مــا تهـــدم من
الواجهات وشرعوا بالبيع.
وخـــرجـت نهـــار األحـــد 7 /11
تـظـاهـرة قــوامهـا حــوالي 150
شخصـاً ،رافعني الفـتات وأعـالماً
عراقـية وصوراً لصـدام ،منددين
باحلكـومة اجلـديدة ،ومبحـاكمة
صــدام ،ومـطــالـبـني بـــإطالق
سـراحه ..وقـد طـالبـوا أصحـاب
احملال التجـارية يف السوق بإغالق
حماهلم إال ان معـظم أصحاب تلك
احملال مل يـستجب هلم .وكـان من
بـني املـتـظــاهــريـن مـن حيـمل
األسلحـة اخلـفيفــة والقـاذفـات،
وجابـوا شوارع املـدينـة ،وقتـلوا
شخصاً كان مير بسيارته قيل انه
خـاطب املتـظاهـرين قـائالً؛ ماذا
فعل صـدام من أجلـكم ومن أجل
حمافظتكم لتتظاهروا من أجله؟

فأطلق أحـدهم النار عليه وأرداه
قتيالً ،وتدخلت الـشرطة وقوات
احلــرس الــوطـين فـيـمــا بعــد
واعتقلـت عدداً من املـشاركني يف
التـظــاهـــرة اليت ســرعــان مــا
تفرقت.
وقــال مـصــدر مـطلع ان قــوات
الـشــرطــة واحلــرس الـــوطين
داهمـت اجلمعـة املـاضيـة قـريـة
اهلـامشيـة وعثـرت علـى خمـابئ
أسلحـــة واعــتقلـت عـــدداً مـن
املطلـوبني واملشـتبه بهم ،غري ان
القـائمني بتـلك العمليـة تكتـموا
عليها ،ومل يتم التصـريح بشأنها
ألجهزة اإلعالم.
ويف كل مــرة ،وبعــد كل حــادث
دمــوي ،تعــود احليـاة إىل ســابق
طـبـيعـتهــا ،ومتـتلـئ األســواق،
ويبـقى األهـالي فيهـا إىل ما بـعد
غـروب الـشمـس بـسـاعـات .ويف
األحــوال كلهــا يــأملــون بــدوام
السالم ويتـطلعون إىل غـد أفضل
حـيث الـبنـاء والـرخـاء واألمـان
واحلرية.

القبض على العقل املدبر
.
لتفخيخ السيارات يف كركوك
كركوك /ابراهيم خليل
أعلـن الـنقـيـب اركـــان محـــد
العبيـدي من شـرطـة حمـافظـة
كـركـوك ان القـوات االمـريكيـة
اعتقلت احـد املطـلوبـني السـتة
لديها يف كركـوك ويدعى نصرت
جعفـر والذي يـشتبه بـه حسب
املعلـومـات اليت اعـلنتهـا القـوات
االمــريكيـة بــانه العقل املـدبـر
لتـفخيخ الـسيـارات يف كـركـوك
.ووضعت  200الف دوالر ملن يبلغ
عنه ..
وقال العبيدي ان املطلوب اعتقل
يف احلـوجية مع احـد مسـاعديه
اثـناء قيـادته املركبـة بعد ورود
معلــومـــات عن وجــوده داخل
احلوجية وقد مت اعتقاله دون ان
حتـدث أي مصـادمات اىل جـانب

مكتب املفتش العام يف وزرا ة العمل يدعو اىل إبالغه عن التجاوزات
بغداد /املدى
دعا مكتب املفتش العام يف وزارة
الـعمل والـشـؤون االجـتمــاعيـة
املـوظفني واملـواطنني اىل ابالغه
عن حــاالت اخللل والـتجــاوزات
املــاليـة والقـانــونيــة اليت قـد
حتصل يف مفـاصل عمل الـوزارة

إجراءات مهمة لتأهيل حمطات الثروة احليوانية
حمطات احلقـول اخلاصة بالدجاج
وحمطات تـربية االبقـار واالغنام
مع وجــود خطـة لـدى املنـظمـة
لالستفادة مـن حمطات ومزارع يف
منطقـة اقليم كـردستـان العراق
لـرتبيـة الــديك الــرومي .وهلـذا
الغرض بـدأنا اتـصاالت للحـصول
علـى معونات فـنية من املـنظمات
االنــســـانـيــــة العـــاملـيـــة ذات
االختصـاص .كمـا اننـا نسـعى اىل
معونـة منظـمة (الفـاو) الدولـية
لالغذية والـزراعة بالـتنسيق مع
وزارة الزراعة يف العراق.
واضاف السعدي .ان املنظمة تضم
عـدداً مـن املهنـدسني الــزراعيني
وعـدداً من البيـطريني كـما نعمل
على امتصاص الـبطالة بإستخدام
عمـال يف خمتلف جمـاالت التنـمية
احليـوانية وسندخل هؤالء العمال
يف دورات ختـصصيـة تـؤهلهم ألن
يـكــــونــــوا عـمــــاالً زراعـيـني
متخـصصني يف جمـاالت التـنميـة

بغداد /املدى
شكلـت وزارة حقوق اإلنـسان فـرق ًا
من موظفيهـا املختصني يف القانون
وعلـم النفـس واالجـتمــاع للـعمل
علـى حبـث االنتهـاكـات وجــرائم
العـنف اجلسـدي اليت تعـرضت هلـا
الـنساء يف أيام النظـام املباد كأسلوب
إلذالل معــارضيه وإرغــامهم علـى
اخلضوع ألحكامه الدكتاتورية.
وأوضح مـصــدر يف الـــوزارة أنهــا
ستعمل علـى إصدار ورقـة عمل يف
ضـوء الصكـوك واملواثـيق الدولـية
لألمـم املتحــدة السيمـا املـادة / 4 /
من اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنسان
لــسنــة  1948اليت حتــرم اسرتقـاق

املدير الفنــــــي :
غادة العـاملــــي

الرياضة:
خـالد حمفــوظ

اعــتقــــال القــــوات مــتعــــددة
اجلنـسيــات مبشـاركـة عنـاصـر
املبـاحث العـراقيـة ثالثـة اكراد
ينـتمــون اىل مجــاعــة انـصــار
االسالم بـعد مداهمة احد املنازل
يف ســاحــة االحـتفــاالت وسـط
مدينة كركوك.
وقـال جالل جوهر عـضو املكتب
الــسيـــاسي يف االحتــاد الـــوطين
الكـردستـاني ان الـعمليـة جاءت
بعـد تقديم معومـات مؤكدة من
قبل االسـايش الكردي عن وجود
هـذه الـشبكـة يف كـركـوك واليت
كـــانت حتـضــر بــسلــسلـــة من
العملـيات االنـتحاريـة وعملـيات
االغتيـال اليت تسـتهدف مـدينة
كركوك وان املعتقلني الثالثة من
االكراد مت القبض عليهم.

احليـوانية يف العراق كـما سندخل
يف هذا اجملـال مواد وطـرق اعداد
وتـوفري االعالف مـع االخذ مبـبدأ
التقـليل مـن استخـدام العـنصـر
الكيمياوي فيها وحسب ما معمول
به يف القياسات العاملية.
واكد ان املنظمـة تسعى من خالل
هذه اجلهود والـطموحات اىل دعم
االقتصاد الوطين.

ودوائرها.
واشار السيد حممود صاحل احلسن
اخلـبري يف مـكتـب املفتـش العـام
خالل ندوة اقـيمت يف الوزارة اىل
ضــرورة الـتـصــدي اىل حــاالت
الفـسـاد االداري الـذي حيـدث يف
دوائـر الـدولـة وسبل معـاجلتهـا

بإسلـوب وقائي للحد مـنها مبيناً
ان قـانـون ادارة الـدولـة املـؤقت
اعـطى احلصـانة القـانونـية لكل
العـاملني يف اجهزة الـدولة ومنها
مكتـب املفتش العـام.واستعرض
مـاهيـة اعمــال مكتـب املفتـش
العـــام واالسبــاب الـيت دعت اىل

تصاعد مسلسل القتل واالغتيال
يف قضاء بلد

استحـداثه يف الوزارات العـراقية
موضحاً الـنصوص العقابية اليت
ترتتب على حـاالت التجاوز اليت
يشخصها املكتب مبا فيها االحالة
اىل القضاء الختاذ قـرار باحلبس
والـغرامة او اختـاذ اجراء داخلي
من قبل الوزارة.

بلد /غزوان حسن
لقي سائق شـاحنة عراقـي مصرعه يف منطـقة بلد االثنني
املاضي عندما اطلق عليه جمهـولون النار من سيارة صغرية
سـوداء اللون فـأردوه قتيالً علـى الفور .ووفق روايـة شهود
العيان ان الـشاحنة سقطت يف منخفض على جانب الطريق
والـسائق يعـمل يف نقل املواد االنـشائيـة اىل احد املـشاريع يف
املنطقة الـيت شهدت قتل العـديد من املقـاولني واملرتمجني
والعمال حـيث شهد االسبـوع املاضي فقـط مقتل اثنني من
املقاولني يـدعى انهمـا يعمالن مع القـوات االمريكيـة وقد
عـثرت الشـرطة العـراقية علـى جثتيـهما مع سيـاراتهما يف
منطقة نائية ومل يتم التعرف على اجلناة حتى اآلن.

نينوى تستعني بضباط من اجليش السابق
للمحافظة على االمن
املوصل  /نزارعبدالستار
اعـلن الــدكتــور اســامــة يــوسف
كـشمـولـة  ،حمــافظ نـينـوى  ،يف
مـؤمتـر صحـفي عقـده يف ديـوان
احملـافظـة الـسبت املـاضي ان قـوة
لـلتــدخل الـســريع سـتتــشكل يف
حمافظـة نينوى مـهمتها مـعاجلة
القضـايا االمـنية بـسرعـة وكفاءة
ودقــة .واضــاف ان هـــذه القــوة

ستجهز باحـدث املعدات واالجهزة
لـتتـمكـن من حتـقيـق االنتـشــار
الـــســــريع يف حـــالـــة حـــدوث
مـايستـوجب ذلك مـشريا اىل سعي
االجهـزة االمنيـة يف احملافـظة اىل
حتقـيق اقـصــى جهـــد يف سبـيل
محاية حرية املواطن العراقي.
وكشف كـشمولـة يف املؤمتـر نفسه
ان احملــافـظــة تـنــسق مـن اجل

.

االستعـانـة بـضبـاط من اجلـيش
العــراقي الـســابق للمـسـاعـدة يف
تعزيـز القدرة االمنيـة يف املوصل
واوضح ان احملـافـظـة تـسعـى يف
انتقـائهـا ان يكـون الـضبـاط من
املشهـود هلم بـالكفـاءة والنـزاهة0
دون ان يـــــوضـح املهـــــام الــيت
سـيـكلفـــون بهـــا واجلهـــة الـيت
سينظمون اليها.

إعادة  152مدرساً ومعلم ًا
من املفصولني يف صالح الدين
تكريت /املدى
اعلن مصـدر يف مديـرية تـربية صالح الـدين لـ(املدى) انه
متت اعـادة اكثـر من  152مـدرسـاً ومعلمـاً مـن املفصـولني
ألسـباب سـياسـية اىل وظـائفهم الـسابقـة يف احملافـظة وفق
تعليمات وزارة الرتبية بهذا اخلصوص.
واعلـن السيـد (جالل عبـد اهلل مرعي) مـدير ادارة تـربية
صالح الـدين ان املـديـريـة تلـقت طلبـات تعـيني اكثـر من
ثالثــة آالف من محلـة الـبكلـوريـوس ومعـاهــد املعلـمني
للتعيني على مالكها كمدرسني ومعلمني وموظفني.
واضـاف ان بعض هـؤالء وهم من خـرجيي كليـات الرتبيـة
ومعـاهد املعلمـني مت تعيينهم وفـق عقود مؤقـتة انتهت يف
الشهر الـسادس وهم بال مورد وينتـظرون بصيص امل من
وزارتي الرتبية واملالية.

مصادرة  547الف مرت من االسالك املستخدمة
يف التجاوزات على الكهرباء
بغداد  /كريم جاسم السوداني
اعلن املـدير العام لتـوزيع الطاقة
يف وزارة الكهـرباء املهـندس عـبد
الـكريم الكـبيسي ان محالت رفع
الــتجــــاوزات عـن الـــشـبـكــــة
الكهربـائية مـتواصلة ومـستمرة

مـن اجل ضـمــان اسـتقــراريــة
وايـصــال الـكهــربــاء اىل مجـيع
املواطنني بصورة عادلة.
وافاد الكبيـسي انه متت مصادرة
اكـثـــر مـن ( )547الف مـرت مـن
االسالك املـستخـدمـة يف عـمليـة
الـتجــاوزات بـبغــداد يف جـــانيب

الكــرخ والــرصــافــة فـيمــا مت
رصـــــــد اكثــر من ( )85حـالـة
تبـادل تغـذيـة لـلفرتة املـمتـدة
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني 5 /22
ولغاية .2004/ 7 /5
واكد ان هذه التجاوزات تؤدي اىل
عـدم امكـانيـة تــوزيع الطـاقـة

الكهـربـائيـة بـشكلهـا الـصحيح
واملـسـتقــر ،اىل جـــانب ان هــذه
التجاوزات تؤدي اىل استهالك عدد
كبري من احملوالت وانصهار اسالك
الـشـبكــة الكهـربــائيـة كــونهـا
مصنوعة وفق قيـاسات هندسية
دقيقة.

واسـتعبــاد أي شخص وفقــاً لبنـود
العهـد الــدولي اخلـاص بـاحلقـوق
املدنية والسيـاسية لسنة  1966اليت
تـوجب فـرض العـقوبـات علـى كل
من يقـوم بــاستخـدام األطفـال يف
أعمـال تلحق الـضرر بـأخالقهم أو
بصحتهم وهذا مـا جاء يف املادة (10
 ) 3 /واملـادة  8اخلـاصـة بـاحلقـوق
االجـتـمــاعـيــة واالقـتـصــاديــة
والثقـافيـة اليت حتـرم االسرتقـاق
واالستعباد .فضالً عن ذلك ستفتح
الوزارة قـنوات لالتـصال والـتعاون
مع منظمات اجملتمع املدني السيما
الـنسويـة منها إىل جـانب العمل مع
مـؤسـسـات الـدولـة ذات االهـتمـام

املــشـرتك الـــذي يـتعـلق حبقـــوق
اإلنسان.
وأضــاف املـصــدر أن تلـك الفــرق
ستعـمل كل حبسـب اختصـاصها يف
مجع األدلـــة والـــوثــــائق حـــول
املوضوع من اجلهات املختصة وذات
العالقــة ،بعــد ذلك يـتم تـوثـيق
املعلومـات استعـداداً لعرضهـا على
احملـاكم املـختصـة سـواء الـوطنيـة
منها أو الدولية.
من جـــانب آخـــر تنــوي الــوزارة
تــشكـيل فــريـق من مــوظفـيهــا
بـــاالشـرتاك مـع جهــــات تعـنـــى
بالـشؤون الـنفسيـة واالجتـماعـية
من خـارج الوزارة لـرعايـة حقوق

النساء واملتضررات جراء هذا النوع
من االنـتهاكات للعمل على تأهيلهن
نفسياً واجتماعياً وإعادة دجمهن يف
اجملـتمع وتقـديـم املسـاعـدات هلن.
وتعمـل الوزارة حـاليـاً علـى إعداد
خطــة لتـنظـيم محلــة إعالميـة
تـهدف إىل تـنبيه اجملـتمع العـراقي
إىل خــطـــورة هـــذا الـنـــوع مـن
االنتهاكات وتـوعية النـساء مبا هلن
مـن حقـــوق حلمــايـتهـن وحفـظ
حقهن يف االقـتصاص ممـن ارتكبوا
جـرائم حبقهن عـن طريق تقـديم
الشكاوى يف احملاكم املختصة.
كمـا يـتم تهـيئـة بـرنــامج لعقـد
النــدوات اخلــاصــة بهــذا الـشــأن

لتعـزيــز احلملـة بـدعــوة كل من
تتـوفر لـديه معلومـات أو وثائق أو
أدلـة حـول املـوضـوع تـسلـيمهـا إىل
الــوزارة لتـوثـيقهــا سعيـاً إلدانـة
اجلـنـــاة واسـتحــصــــال حقـــوق
املتضررين.
من جهة أخرى أعلن متحدث باسم
املـفوض األعلـى حلقوق اإلنـسان يف
األمـم املتحدة (بـرتران رامـشاران)
أن املفـوض األعلـى سيعـد تقـريـراً
حـــول وضع حقــوق اإلنــســان يف
العـراق .وقــال املتحـدث (جـوزيه
دياز) يف مؤمتر صحفي أن رامشاران
يؤكـد على ضرورة مـراقبة حقوق
اإلنسان يف العراق.

.
فرق عمل متخصصة لبحث االنتهاكات حبق النساء يف عهد صدام

جريدة يومية سياسية
تصدر عن مؤسسة املدى
لالعالم والثقافة والفنون

امسه بان العصـابة كانـت قادمة
من احلدود االيرانية وتنوي بيع
بضـاعتـها عـلى حـدود اململـكة
العربية السعودية.
علما بـان هذه املرة الثـانية اليت
تلقي بها نقطة تفتيش امليمونة
القـبض علـى عصـابـات تهـريب
احلــشيـشــة فـسـبق وامـسـكت
عـصـابـة حبــوزتهــا 10كغـم من
احلـشيـشـة ويقـول احـد سكـان
املنطـقة وامسه امحـدفالح بان
هـــذا الـطـــريق هـــو االفــضل
للمهربني لقلة وجود السيطرات
فيه ومروره مبنطقة صحراوية
اغلب افراد العصابات هلم عالقات
شخصية مع سكانها.

(املدى) كشفت الفضائح

إنشاء محطات تربية الديك الرومي يف اقليم كردستان

بغداد /صائب ادهم
تبـذل وزارة الـزراعـة ودوائـرهـا
جهوداً لتنمية الثروة احليوانية يف
العـراق وزيــادة انتـاجـيتهـا مبـا
يــرتفع اىل مـرحلـة الـتصـديـر،
وتـساهم يف هـذه اجلهود مـنظمات
تعنـى بتنـمية الـثروة احليـوانية
بعـــد ان اهـملـت هـــذه الـثـــروة
احلـيويـة يف عهـد النظـام السـابق
الــذي اعتمـد علـى مبــدأ استرياد
حلوم االبقار والدواجن من مناشئ
عــامليـة يف امــريكــا ونيــوزلنـده
والربازيل واهلند وغريها.
وقــال الــسـيــد طــارق حــسـني
السـاعدي رئيـس منظمـة الثروة
احليــوانيـة يف العـراق بــرغم ان
املنـظمـة مل تبــدأ عملهـا اال منـذ
فرتة قـصرية (بعــد التحـريـر) اال
انهـا تـســد اليـوم مـن  % 15-10من
حـاجة السـوق العراقيـة الفعلية .
واضاف اننـا نسعـى اآلن اىل تأهيل

قادمة من ايران

قوات الشرطة تهاجم مظاهر العنف وتدهم خمابئ
االسلحة وتعتقل املطلوبني واملشتبه بهم

خنـدع أنفسنـا إذا قلنـا ان هناك عـدالة دوليـة أو إنسـانية،
مبعنـى ان تكـون اإلنسـانيـة متفـقة عـلى مـعايـري واحدة
للـتجـــريم والـتربئــة بغــض النـظـــر عن مــوقـع املتـهم
وإيدلوجيته والظروف السياسية احمليطة بالواقعة .فهناك
يف األديان واملذاهب والدساتري والقوانني واألعراف واملصاحل
الـدوليـة والشـخصيـة والفـئويـة ما يـدين شخـصاً بـعينه
ويربئه يف الـوقت نفسه ،لنأخذ ميلـسوفتش ،مثالً ،املسؤول
عن الفظـائع اليت ارتكـبت حبق ماليني الـناس ،بـاعتـباره
رئيساً للـدولة اليت حدثت فيها تـلك اجلرائم وكان بإمكانه
ومن واجـبه القـانــوني واإلنـســاني مـنعهـا وردع اهلـمج
املـتعطـشني الرتكـابهـا .هـا هـو مـقيم يف أفـضل الظـروف
االعتقـاليـة حماطـاً بالـرعايـة الصحـية الـدوليـة وختوف
الـصليب األمحر الدولي ومجـاعات حقوق اإلنسـان الغربية
من احـتمال اصـابته بـالكابـة او تعرضـه للضغط الـنفسي
بينمـا ال تدري احملكـمة العـادلة مـا تفعل به بعـد كل هذه
املـدة وبـالـرغـم من ثبــوت الفظـائع الـيت راح ضحيـة هلـا
ماليني الـبشـر ،قتلـى وجـرحـى ومغتـصبـاتٍ ومهجـرين
ومدفونني احياءً وأرامل وأيتاماً ومصابني بكل أنواع العلل
واألمراض النفسية النامجة عن ذلك .فأين العدالة من هذه
املفارقة اإلنسانية الفاجعة؟!
وهل ينسجـم قلق الصليب األمحر الولي الغريب على صحة
الطاغية صدام ،وتـشكيك اإلعالم العربي بشـرعية القضاء
العـراقي الـذي حيــاكمه ،وتهــافت جممـوعـة من احملـامني
األردنيـني والسـودانيـني واملصـريني زائـداً ابنــة العقيـد
القـذايف علـى كعكـة الـدفـاع عنه ،مع هـول اجلــرائم اليت
ارتكبهـا هذا السفـاح الذي طاملـا تفاخـر علناً بقـدرته على
االبادة والتقطيع ومتزيق القانون؟!
وهل عفت اإلنـسانيـة حقاً عـما سلـف من مآثـر بينـوشيه
وسوهـارتو وامثاهلم يف جمال انتهـاك حقوق اإلنسان ،أم انها
اعتربت مـا فعله هـؤالء بـاألبـريـاء الضعفـاء املسـاكني من
أبنائها قدراً أو مسألةً فيها نظر وانتهى األمر؟!
هل يشرف احداً ،عراقيـاً كان أو عربياً أو فـرنسياً ،اعالمياً
أو قـانونيـاً أو مواطنـاً عاديـاً ،مسلمـاً أو مسيـحياً ،سـنياً أو
شـيعيـاً ،ان يـشفق علـى اجملـرم وال يـشفق علـى الـضحيـة
ويطالب هلا باالنصاف؟!
أليـس من قتل نفـساً بغـري حق فكأمنـا قتل النـاس مجيعاً،
والعـني بالعـني والسن بـالسن ،ولـكم يف القصـاص حيـاة يا
أولي األلبـاب ،أم أن العـدالة هـي ما تـقرره املـنافـع واألهواء
واحلزازات؟!
أظن ان جنس الطـغاة لن ينقرض ،والبشـرية ستظل تدفع
مثن غفلتها وال مبـاالتها القطيعيـة إزاء ما يفعله اجلزارون
بها ،طاملـا بقيت العدالـة جمرد علكـةٍ يف أفواه االذالء وليس
ميزاناً للحق يف ساحة القضاء.
وعلـى الــسلطـة الـوطـنيـة اجلـديـدة يف العـراق ان تثـبت
استقالليتها التامـة ،يف هذا اإلطار ،فال تتأثر مبا يراد هلا ان
تتأثر به من مـزايدات ومتثيليات دوليـة ودعوات ظاهرها
احلق وبــاطنهــا البـاطل وال تـسمـح لطـابـور (احملــامني)
املرتزقـة بتدنيـس أرض العراق الشـريفة للـدفاع عن ولي
نـعمتهـم السـيء الصيـت وتشـويه مسعـة القضـاء العـراقي
وتـأليب جهلـة العامل وغـوغائـه على النـظام الـدميقراطي
احلر يف العراق.
ففي العراق ما يكـفي العدالة من القانونيني الشرفاء ،وفيه
اليوم أيـضاً مـا يكفي من املخـربني واإلرهابـيني املرتـزقة
وضيوف املوائد اإلعالمية الرخيصة ،وال نريد هلا املزيد!.
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رئيس التحرير التنفيذي
زهري اجلزائري

التحقيقات:
حسني حممد عجيل

االخباراحمللية :
عبد الرزاق املرجاني

املوصل /املدى
احـتفل صبـاح امـس املصـادف  14متـوز بــإكمـال جتـديـد
(مـدرسـة البـواسل االبتـدائيـة) يف حي الـزهـراء مبـدينـة
املوصل.
بعـد اجراء تـصليحات شـاملة لالبـواب والشبـابيك واالنارة
والـسوجيـات الكـهربـائيـة وجتديـد نصب مـراوح سقفـية
جديدة وسياج جديد حول بناية املدرسة.
وقد كلف املـشروع الـذي استمـر العمل فيه  60يـوماً 14.665
دوالراً مت متـويله من قـبل منـظمـة املسـاعـدة االنسـانيـة
واملدنية ضد الكوارث.
وان املدرسة توفر فرصة التعليم اىل ما يقارب من  600طالب
يف حي الزهراء.
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عبد الزهرة زكي

سهيل سامي نادر

االخبار والتقاريرالدولية :
جاسم حممد سامل

افتتاح مدرسة تـم تأهيلها بأكثر
من  14الف دوالر

املنوعات:
حممد درويش علي

الثقافية :
قاسم حممد عباس

فرز االلوان يف مؤسسة
املدى
العــنـــــــوان
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