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بغداد - بعثة املدى
وصلنا إلـى اللطيفيـة..كان الوقت
جــــــافــــــا وحــــــارا..يف حــني كــــــانــت
األجـسـاد تـتصـبب عـرقــا..لم يـكن
يف بـــالـنـــا غـيـــر تـفكـيـــر واحـــد هـــو
كيف الـسـبيل الــى من يــدلنـا إلـى
احلقــيقــــة عـمـــــا يجــــري يف هــــذه
املنطـقة؟ ثـمة أقـدام قلـقة وعـيون
تتالقف مـا يجـري حـولهـا وكـأنهـا
ـــــــوهـــــــا كـــــــومـــــــة مـــن ابـــتـلـعـــت لـــت
العـــذاب..شبـــاب وشيــوخ يخـطــون
اثـر الـقلق علـى الـطـرقــات بيـنمـا
كانت سعـفات النخيل قـد تنفست
لتـوهـا حـريقــا اشتعل يف مـنطقـة
قـريبة وأودى بحياة من كان داخل
ســيــــــارة صغــيـــــرة..كــــــان األطفـــــال
وحـــدهــم يلهـــون بال ســـؤال فـيـمـــا
كـان الـشبـاب يـتطلعـون إلـى بقـايـا
االحـتــراق مـن خالل دخــان اســود
أحـال ما كـانت تسـمى مـركبـة إلى
أجـــــــــــزاء ال ميـــكــــن وصـفـهـــــــــــا إال
بــالقــول أن احــدث أجهــزة تــدميــر
الـــسكـــراب ال تــسـتــطـيـع أن تقـــوم
بـعــــمـلـهــــــــــا كــــمــــــــــا فـعـلـه الـلـغــــم
األرضـي..تــــرجلـنــــا قــــرب احلفــــرة
الــتــي أحــــــدثهــــــا االنـفجــــــار كــــــان
قـطــرهــا ال يـتجـــاوز املتــر..ســـألنــا
عــمـــــا حــــــدث فلـــم نحـــصـل علـــــى
ــــــــــــــــاء جــــــــــــــــواب..كــــــنــــــــــــــــا غــــــــــــــــرب
عـنهم..فـاملـنطقـة علـى الـرغـم من
تسميتها مدينة إال أنها لم تفارق
ريـفيـتهــا..فــالـنخـيل شــاهــد علــى
ــــــزرع ــــــوجــــــوه الـــتـــي ألـفـهــــــا وال ال
األخضر اقـرب ما يكون إلـى حالة
مـــراقـبـــة النـتــــزاع صفـــة املـــديـنـــة
ـــــــــــــــــــى صــفـــــــــــــــــــة واإلبــقـــــــــــــــــــاء عــل
الــريـف..وسمـعنــا أن لـغمـــا ارضيــا
انـفجــــر قــبل ســــاعــــة عـنــــد مــــرور
دوريــة أمــريـكيــة إال أن الـضحــايــا
كـــانـــوا عـــراقـيـني..تـلك الـكلـمـــات
الـتــي دخلـت آذانـنــــا كــــانـت تـــشـي
بغضب األهـالي وهم يقفـون على
بقــــايــــا دراجـــــة بخــــاريــــة وسـيــــارة
صغيــرة وأجسـاد احتـرقت بعـد أن
مزقهـا اللغم األرضي..ال فرق بني
اجلهــــات وال لــــون للــــوصف عـمــــا
حــــــدث بــــــاألمـــــس القــــــريــب يــــــوم
انفجــرت سـيــارة مـفخخــة قــريـبــا
مــــن املــكـــــــــان احلـــــــــالــــي وأحـــــــــال
العـراقيني إلـى نثـار من رمـاد طار
مع الــــريح..كلـمـــات نــســمعهـــا بال
إجابات على أسئلتنا..فقد وجدنا
اخلـــوف اكـبـــر مـن الـتعـبـيـــر وكـــأن
هنـاك قوة مخفيـة تربط األلـسنة
لكنها ال تستطيع أن تتحكم بلغة
العيـون..وتلك كـانت أولـى مالمح
اخلـــوف الـــذي داخلـنـــا أيـضـــا مـــا
دمـنــا غــربــاء إال أن شـيـئــا واحــدا
ــــــى دقــــــات ــــــا نــــطــمــئــن عـل جـعـلــن
قلـوبنـا..أننـا بني عـرب من الـريف
ولــن يكـــون هـنــــاك مكـــروه إذا مـــا
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ــــــوت..هـكــــــذا يـــــســمــيـه طــــــريـق امل
األهــــالـي..أو مــثلـث املــــوت هـكــــذا
أطلقت علـيه الصـحافـة..الطـريق
أو الــــشــــــارع الــــــذي كلــمــــــا قـــطـعه
املـســافــرون وضعــوا أيــديهـم علــى
ــــــوبهــم وبــــســـملــــــوا وحــــــوقلــــــوا قل
وبـعضـهم يغـمض عـينـيه حتـى ال
يــرى مـــا ال يحـمـــد عقـبـــاه.. علــى
اسفلـته احتـرق العـشـرات بـنيـران
من يـبحث عـن غنـيمــة اجلهـاد أو
أحـقيــة املقــاومـــة وردة فعلهـــا كمــا
يقول املسافـرون..انه طريق بغداد
ــــــى ــــــذي يـفــــضـــي إل احلــــصــــــوة ال
محــــافــظــــات اجلـنــــوب..ويــضــيف
هـــــؤالء املــــســـــافــــــرون انهـــم كلــمـــــا
قــطعـــوا الـطـــريق   رأوا عـــدداً مـن
الــسـيـــارات احملـتـــرقـــة وبـــداخـلهـــا
أناس دفـعوا ثـمن حيـاتهم  تـذكرة
للبـاحث عـن اجلنـة ألنه بـانـتظـار
حــــــور العــني هــنـــــاك..وتــــســـمع يف
الــسيـارات مـا ال ميـكن ان تـسـمعه
يف تلك املـدينـة الـتي حتـولـت بني
ليلـة وضحاها إلى واجهة األخبار
والـى مكـان يخـاف املـسـافـرون من
املـــرور فـيـه..ويقـــولـــون بــصـــراحـــة
وبــثقـــــة تـــــامـــــة وبــصـــــوت عـــــال أن
هــؤالء الــذيـن يحــرقــون األجـســاد
ـــــــون ـــــــرمـل ويـــيـــتـــمـــــــون األوالد  وي
ــــــون األمهــــــات الــــــزوجــــــات ويــثــكل
ويـتعـبـــون قلـــوب اآلبـــاء ال غـــرض
لـهم ســوى القـتل بعـد أن أحــرقت
رؤوسهم بـكلمــات التقــوى وغلفـوا
مقومات عملهم بتفسيرات الدين
من اجل الدخـول إلى اجلنة التي
ال يــــــدخـلهــــــا إال مــن قــــــام بقـــتل
األبــــــريــــــاء الــــــذيــن كــــــان اغلـــبهــم
مـنـــــاضلــني للـنــظــــام الـــســـــابق أو
ــــــني اآلن يف دوائــــــــــــــــــر الــعــــــــــــــــــامــل
الـــدولـــة..وتــسـمع اكـثـــر مـن هـــذه
الكـلمــات بعـــد أن جتتــاز الــسيــارة
حـافة اخلـطر وهـم يدخلـون دائرة
األمان ..ومـن هذه النقطة يتضح
العــمل الــــذي وقفــت علــــى بعــض
تفـاصيله )املـدى( وهي تغـوص يف
مجـــاهـيـل القــضـيـــة الـتـي تــشـغل
الـــرأي العـــام العـــراقـي وتــســـاءلـت
ملـاذا يـقتل األبـريـاء؟ ملـاذا لـم تقم
احلكـومـة مبعـاجلـة األمـر وكـأنهـا
عاجزة عن تقدمي احللول بعد أن
نــشــرت الــصحــافــة عـنهــا الــشـيء
الكـثيـر؟ملـاذا تــركت أمــريكـا األمـر
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بغداد /املدى
أقــــــام اجمللــــس العـــــراقــي للــــسلــم
والـتــضــــامـن نـــــدوة للـمـنــظـمــــات
الـنــســويــة والــشخـصـيــات الـبــارزة
للتـداول يف شـؤون وهمــوم الشـارع
العـــــراقــي مـــن أجل نــبــــــذ العـــنف

واإلرهاب.
وتنــاولـت النــدوة الـتي حـضــرتهــا
ـــــــــــــــرة الــعــــــمــل والــــــــــــشـــــــــــــــؤون وزي
االجـتمــاعيـة الــسيــدة ليلــى عبـد
الـلطـيف منـاقـشـة الــدور احليـوي
للـنـــســـــاء العــــراقـيــــات يف الـبـنــــاء
واإلعمار واملساهمة يف تعزيز فعل
احلكـــومـــة يف تلـبـيـــة احـتـيـــاجـــات

املواطن اآلنية واملؤجلة.
وأكــــــدت الــــــوزيــــــرة مــــــا قــــــامـــت به
احلكومـة العراقية من حلول آنية
بـــشـــــأن القــضـــــاء علـــــى ظـــــاهـــــرة
الـبـطــالــة يف مــديـنــة الـصــدر مـن
خـالل رصــــــــد مـــبــــــــالـغ ضـخـــمــــــــة
بـحــــــــــــدود )395 مـلــــيــــــــــــون دوالر(
إلعـمــــار املــــديـنــــة مــضــــافــــة إلــــى

ميزانية الدولة.
وأشــــــــــارت إلــــــــــى دور وزارة الـعــــمـل
والـشـؤون االجـتمــاعيــة يف تعـزيـز
دور املـرأة من خالل املسـاعدة على
افــتــتــــــاح مــــشـــــــاغل نــــســــــويــــــة يف
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ماذا يجري يف اللطيفية ؟

ضباط يف جهاز املخابرات السابق وعنارص متشددة 
وعصابات الرسقة توحدوا لقتل العراقيني

التصفيات تطول الشخصيات والقصاص حسب تفسريات اجلهات القادمة من خلف احلدود

القـــــوات األمـــــريـكـيـــــة تغــض الـنــظـــــر واحلـكـــــومـــــة عـــــاجـــــزة عـن فـعل يشء!
متـامـا لهـذا اجلهــاز ولكن اخلـوف
تارة أو التعـاون تارة أخرى أو انهم
يحــصلـــون علـــى أمـــوال مـن هـــذه
اجلهــــات لـيـكــــونــــوا بعـيــــديـن عـن
املـــواجهــة..وإال يـتــســاءل املــواطـن
الــشـــاب..ملـــاذا ال يــسـتهـــدف كـبـــار
ضبــاط الـشــرطــة يف هــذه املــراكــز
القريبة ؟وحـتى املسؤولني فهم ال
يتعـرضـون إلــى القـتل أو الهجـوم
وهـم يــطلقــون إشــاعـــات مفــادهــا
انهـم يــــرتـــــدون املالبـــس املــــدنـيــــة
ـــــــاء خـــــــروجـهـــم مـــن أمـــــــاكـــن أثـــن
عـمـلهـم..فهـل يعـقل أن مـن يـــدور
يف شـوارع اللطيفيـة ال يعرف هذا
املـــســــؤول وذاك الـــشــــرطـي؟ثـم أن
ــــــات الـقــتـل ــــــر مــن عــمـلــي الـكــثــي
ــــــال واالخــتــــطــــــاف تـقـع واالغــتــي
بالـقرب مـن مراكـز الشـرطة وهـنا
علــيكـم أن تـبحـثـــوا عـن اإلجـــابـــة

لهذا التصرف .
ثالث فئات لإلرهاب

سألناه..ماذا تعرف عن املهاجمني
ومن هم ومن ميـولهم.؟قال..إنهم
ينقـسمـون إلـى عــدة فئـات..ولـكن
األكـثــــر شهــــرة وهـم مـــشخــصــــون
لـدى الـشـرطــة هم ثالثــة ضبـاط
مـن قــــوات احلــــرس اجلــمهــــوري..
وهـؤالء يقودون مجـموعـات كبـيرة
حـصلــوا علــى أجهــزة وأمـــوال من
قـــبل أزالم الــنـــظــــــام الــــســــــابق يف
مـنـــاطق أخـــرى..وهـــؤالء الـثالثـــة
قـيل انهـم مـن ضـبــاط اخملــابــرات
وقـيـل انهـم مـن ضـبــــاط احلــــرس
اجلــمهـــــوري املهـم يف األمــــر كـمــــا
يقـــول الــشـــاب انهـم مـن تـضـــررت
مـصـــاحلهـم ولـم يعـــد لهـم وجـــود
وهـم مـن الـــرتـب العـــالـيـــة الـــذيـن
وجــــــدوا أنفــــسهــم خـــــارج احلــيـــــاة
العراقيـة اجلديدة فـارتدوا )لباس
الـوطنيـة( وراحـوا يقتلـون كل من
له عالقـة بـاحلكـومـة اجلـديـدة أو
املــنـــــاصـــــريــن للــتغــيــيـــــر وهـــــؤالء
يـعتبـرون أي مـوظف يف احلكـومـة
ـــــــــدي االحــــتـالل ومــــن مــــن مـــــــــؤي
الفـــــرحــني بـــــسقـــــوط الــنـــظـــــام..
ويــــؤكــــد أن هـــــؤالء معــــروفــــون يف
املنطقة وكثيـرا ما نشاهدهم وهم
يقــودون سـيــارات حــديـثـــة ومعهـم

حماية ويتنقلون هنا وهناك..
أما الفـئة الثانيـة..فهم من جاءوا
لقـتل األمـــريكـــان بحجــة الــدفــاع
ــــــــا ــــــــديـــن..واألهــــــــالـــي هـــن عـــن ال
يعــرفــونهـم من حلـــاهم الـطــويلــة
ودشـــــاديـــــشهـــم القـــصــيـــــرة..وقـــــد
وجدوا من يناصرهم ويؤيدهم يف
الــداخل فــأقـنعـــوهم أن مـن يقـتل
أمــــريـكـيــــا أو مــتعــــاونــــاً مع قــــوات
االحتـالل له مكــان يف اجلنــة وإذا
ما مـات فان حـور العني بـانتـظاره
هــنـــــاك وســـــوف يــــشـــــرب مــن لــنب
اجلنـة مــا يشـاء.وهــؤالء ميتلكـون
أيـضـــا أجهــزة اتـصــاالت مـتـطــورة
وسيارات حديثة واغلب عملياتهم
أمــا قـتل املـســؤولـني العــراقـيني أو
اخـتـطـــاف األجـــانـب ويقـــال انهـم
يــتخـــذون مـن املـنـــاطـق الغـــربـيـــة
مكـانا لهم لـلتخطيط لعـملياتهم
وانهـم أكـثــــروا مـن ســــوادهـم كـمــــا
يقــولــون يف هــذه املـنـــاطق مــا دام
احلــــديـث الــــذي يـــسـتـغل يف هــــذا
اجملـــــال هـــــو الـــــديــن. ويـــــؤكـــــد أن
متـــويل هـــذه العـنــاصــر يــأتـي مـن
خالل مخـــابـــرات الـــدول اجملـــاورة
الـتي ال تــريــد االسـتقـــرار للعــراق
وبعضها لها امتدادات مع عناصر

متشددة يف تلك الدول.
أما الفـئة الـثالـثة كـما يقـول فهي
الـعنــاصــر اإلجــراميــة التـي أطلق
ســـراحهــا الـنـظــام الــســـابق وهــذه
وجـدت ضـالـتهـا يف هــذه املنـطقـة
الـواسعــة للقيـام بـأعمــال السـرقـة
والنهب والقتل وانهـم حتولوا إلى
)مـــافـيـــات( وبعــضهـــا يقـــوم بهـــذه
األعـمـــال لقــاء مـبـــالغ إذا مــا أراد
الطرف اآلخر تصفية خصومه أو

اخذ الثار منه.
القوات األمريكية..

واألمنية املراد حتقيقها
املـــــواطـنـــــون يــتحـــــدثـــــون بخـــــوف
ويـتمنـون أن تنـتهي هـذه األعمـال
ــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــن اإلرهـــــــــــــــــــــــــــــــــاب
مـنـــاطقهـم..ويقــولـــون أن القــوات
األمـــريكـيــة تــســاعــد هـــؤالء علــى
ارتكــاب جــرائـمهـم عـنــدمــا تــركـت
هـذه املـنطقـة بـدون رقـابـة وكـأنهم
يــــتـقــــــصــــــــــدون ذلــك..ويــــــضــــيـف
املــواطنـون..إن القـوات األمـريـكيـة
ــــــاتهــــــا يف املــنــــطقــــــة تــــســيــــــر دوري
لساعات محـددة دون أن تستهدف
إال نـــــادرا عــنـــــدمـــــا تـكـــــون الفــئـــــة
الـثـــانـيـــة مـــوجـــودة أمـــا إذا كـــانـت
ــــــى هـــي مـــن تـقــــــوم ــــــة األول الـفـــئ
بـواجبـات الهجـوم فـانهم يقـومـون
بـأعمــالهم حـال انـسحـاب القـوات
األمــــريكـيـــة مـن املـنــطقـــة..وقـــال
أحــدهم أن هــذه ) التــريلـة (الـتي
تـرونهـا أمــامكم والـدخـان لم يـزل
يـتـصـــاعـــد مـنهـــا..كـــانـت محـملـــة
مبـواد غذائيـة..هجم عليهـا ثالثة
أشخاص كـانوا يـركبون سـيارة من
نــــوع )هــــاردتــــوب( أطـلقــــوا الـنــــار
علــيهـــــا بعـــــد نـــصف ســـــاعـــــة مــن
انسحاب دوريـة لقوات االحتالل.!
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اعــتـلــت تـقــــــاســيــمـهــــــا صـهــــــوات
الالمـباالة، وألننـا نحمل نـصيحة
عــدم الكـشـف عن هــويـــاتنــا..والن
ــــــــــــــا احلــــــــــــــال لـــــم يـــكـــــن مــهـــــيـــــئ
للسـؤال..استطعـنا استـدراج شاب
فقـــــال..أن الــــشـــــرطـــــة هــنـــــا أمـــــا
ــــــون مع اإلرهــــــابــيــني أو مـــتعــــــاون
خـــــائفـــــون مــنهــم ويف احلـــــالــتــني
عـليـكم االنـتبــاه.كــان هــذا الـشــاب
دليـلنــا..أقنـعنــاه أن يـبقــى قــريبــا
منـا ألننـا ال نبغي الـتشهـير بـقدر
الـوقـوف علـى احلـقيقـة فـالـوضع
ال ميكـن أن يــبقــــى علـــى مـــا هـــو
علــيه وان نـــسلـم بـــاألمـــر الــــواقع
فهذا وطننا وعلينا حمايته وقلنا
له لـيـــس مـن املـعقــــول أن يـنـتــبه
هـؤالء إلـينـا فـرمبـا ينـتبهـون إلـى
أنـفـــــــسـهــــم حــــني يـقــــــــــرأون مــــــــــا
نـكـتـب..ومــــا بــني سقـــــوط دمعــــة
بقـيــت داخل بـيـــاض عـيـنــيه ومـــا
بـني ابـتـــســــامــــة يـتـيـمــــة قــــال: ال
أتـصــور أن األمــر بهــذه البـســاطــة
التي تتصورونها..األمر اعمق من
هذا بكثيـر..هنا شبكات كبيرة لها
اتــصـــــاالت مـع جهـــــات مخــتـلفـــــة
بـعــــضـهـــــــا خـــــــارجـــي وبـعــــضـهـــــــا
داخلــي..بل هـنــــاك جهــــات تعــمل
كـمـــرتـــزقـــة أو عـمالء وهـنـــاك مـن
يــتهــم القـــوات األمــــريكـيــــة بهـــذا
العمل أو يف األقل أن هذه القوات
ال تـريـد إنهـاء هـذا األمـر فتـركته
وكـأنهـا عـاجـزة عـن فعل ويـضيف
هذا الـشاب..انـه هنا يـرى ويسمع
ويـــشــــاهــــد يف كل يــــوم مــثل هــــذه
ــــــذهــب فــيـهــــــا األعــمــــــال الــتــي ي
ضـحايـا كثيـرون بعـضهم لـيس له
عالقـــة ال بـــالـنــظـــام الــســــابق وال
بــالقــوات األمــريـكيــة..ويقــول..أن
هـذه اجلهـات لـديهــا من األجهـزة
احلــــــديــثــــــة مــــــا ال متلــكه قــــــوات
الـشــرطــة..أجهــزة اتـصـــاالت عبــر
األقـمــار الـصـنــاعـيــة ولهـم نقــاط
مـنـتــشــــرة علـــى الــطـــرق ملـــراقـبـــة
القـــوافل أو األشخــاص لـتحــديــد
الهـدف وهــذه النقــاط تتـصل مع
بعــضهــا ريـثـمــا تــصل إلـــى املكــان
املـعـلـــن واحملــــــدد فـــيـقــــــوم أفــــــراد
النـقطة األخيرة بـاإلجهاض على
الــهـــــــــــــدف عـــــن طـــــــــــــريــق إطــالق
العـيــارات الـنــاريـــة بكـثــافــة حـتــى
حتـتــــرق الـــسـيــــارة بــــالـكـــــامل ثـم
يتوارون عن األنظـار وهم يعرفون
أن ال أحـد بـاسـتطـاعته الـتصـدي
لهـم..ويـــؤكـــد أن الـــدكـتـــور احـمـــد
اجللبي قد أكـد هذا األمر عـندما
قـــال يف مقـــابلـــة تلفـــزيـــونـيـــة انه
توقف يف منـطقة الـلطيفيـة وكان
هنــاك من يـراقـبه وحني عــاد من
النجف استهدفوه يف ذات املكان.

ثالث نقاط مهمة الختيار
املكان

فــــرش لـنــــا هــــذا الـــشــــاب ذاكـــــرته
واطـلعــنــــــا علـــــى مـــــا رأت عــيــنـــــاه
وسمـعت أذنــاه..بعـــد أن  أخبــرنــاه
أن الــصـحفـي ال يـــســــأل مـن أيـن
مصـادره ثـم أننـا لـم نتعـرف علـى
اســمه ووعــــدنــــاه أنـنــــا سـنـنـــســــى
مالمـحه..قــــــال..أن هــــــذا املـكــــــان
اختيـر بعناية فهـو يؤدي إلى عدة
طــرق رئـيــسـيــة مـنهــا أن حــافـــاته
الغـــربـيـــة لـيـــس لهـــا حـــدود وهـي
تفــضي إلـــى شمــال بغــداد ومـنهــا
إلـــى احلــــدود الغـــربـيـــة ومـنــــاطق
التـوتـر األخـرى املعـروفـة..وثــانيـا
أن فـيهـــا بــســـاتـني كـثـيفــــة وانهـــر
صغيـرة ال ميكـن لسـالك الـطريق
أن يختـار غيــره فيقع يف مـصيـدة
ــــــة حلــــظــــــة يـــــشــــــاء الـقــتـل يف أي
املهــاجـمــون..وثــالـثــا أن الـطـــريق
يــــؤدي إلــــى اجلـنــــوب والــــى عــــدة
محــافـظــات وبــالتــالي مــرور عــدد
كبـير من الـشخصـيات املعـروفة أو
املـديــرين العــامني وبــالتـالـي قتل
اكبـر عــدد ممكن إلثـارة الفـوضـى
أو الــطــــائفـيـــة  وزعـــزعـــة الــــوضع
األمـنـي الـــذي هـــو مـــرتـبـك أصال
لـإلبقــــاء علــــى حــــالــــة الفــــوضــــى

لتحقيق مصاحلهم..
قــــــال.. ال تـــصــــــدق أن مـــن يقــــــوم
بهـذه األعمـال غيـر مـشخـص من
قبل جهاز الشرطة فهم معروفون
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مـا جـئنـا مـن اجله..تــوقفنـا قـرب
نهــــر صغـيــــر محــــاط بغـــابـــة مـن
الـنخـيل..يف تـلك املـنـطقــة كــانـت
هــنـــــاك بـــضـع محـــــال تــــســتـــــرزق
عـيـــشــتهـــــا علـــــى املـــــواطـنـني مـن
األهـــــالــي..وبعـــــد احلـــــرب حتـــــول
الــــرزق  الــــوفـيــــر علــــى مــــواطـنـي
احملـافـظــات حني يقـطع الـطــريق
لـسـاعـات طـويلـة مـن قبل القـوات
األمـــريكـيـــة وال أحـــد يعـــرف ملـــاذا
يقــطع الـطــــريق..يقـــول األهـــالـي
نحــن نفــــرح حــني تقـــــوم القــــوات
األمـريـكيــة بقـطع الـطـريـق ليـس
للـــرزق وبـيع مـــا لـــديـنـــا بكـمـيـــات
ــــــرة علــــــى الــــــركــــــاب الــــــذيــن كــبــي
يـنتـظــرون الفـــرج وتنــسحـب تلك
القـوات بل لـنتخلـص من اخلـوف
والــرعـب الـــذي نعـيــش فـيه كلـمــا
كــــانـت هـنــــاك عــملـيــــة مـــسـلحــــة
قـــريـبـــة مـنـــا..إال أن هـــذه القـــوات
والـكالم للـمــواطـنـني تـبقـــى علــى
الــــشــــــارع محـــــروســـــة بـــطـــــائـــــرات
االبـاتـشي لـسـاعـات طـويلـة جملـرد
اســــــــــتــــعـــــــــــــــــــــــــــــراض الــــقـــــــــــــــــــــــــــــوة
والعـضالت..ويضيف هـؤالء..انهم
لـم يـــشــــاهــــدوا أيــــة ردة فـعل مـن
القــوات احملـتلـــة إلنهــاء عـملـيــات
ـــــــاالت يف هـــــــذه احلـــــــرق واالغـــتـــي
املـنـــطقــــة..بـل وصل األمــــر عـنــــد
بعــضهـم إلـــى اتهــام هـــذه القــوات
مبــــســـــاعـــــدة املــــسـلحــني لـلقــيـــــام
بعـملـيـــاتهـم املـــسلحــة لـيـبقــوا يف

العراق فترة أطول..
التفسير وطريق

القصاص
لم يكـن احلصـول علـى اإلجـابـات
سهال..ولم نكن نسـتطيع أن نبني
ــــــــنـــــــــــــــــــــــا ــــــــتـــقــــــــيـــهــــــــم أن ــــــــن نـــل مل
صحـفيــون..فجعـلنــا مـن أنفــسنــا
كعـابـري سـبيل إلـى جهـاتنـا واننـا
هـنـــا لـنـــرتـــاح مـن تعـب الــطــــريق
وقضاء حـاجياتنا وتبـريد السيارة
القــــــدميــــــة مــن حــــــرارة الـــصـــيف
ــــــــوا ــــــــا..وكــــــــان وغــــــسـل وجــــــــوهـــن
ينـصحــوننـا كـثيـرا بــاال نتـكلم يف
املنــاطق العـامـة إذا مــا ارحتنـا يف
ــــــــــــة احملـــــمــــــــــــوديــــــــــــة أو مــــــــــــديـــــن
الـيـــوسفـيــــة..بل علـيـنـــا أال نفـتح
أفــــواهـنــــا يف نقــــاشــــات ال جتــــدي
نفعــا وال حتل املــشكلـة بـل حتمل
بـني ظهرانيها املـوت خاصة إذا ما
كــــان الــنقــــاش سـيـــصل بـنــــا إلــــى
معــــارضــــة األمـــــر الن القــصــــاص
سـيكــون مـن نـصـيـبـنـــا..دخلـنــا يف
نـقــــــــاشــــــــات عــــــــامــــــــة عـــن هــــــــذه
الـــنقـــطــــــة..قــــــال أحــــــدهـــم انهــم
يعتمدون عـلى تفسيرهم اخلاص
ــــــــــة الــكــــــــــرميــــــــــة )ولــكــــم يف لـآلي
ـــــــــا أولــــي ـــــــــاة ي الـقـــــصـــــــــاص حــــي
األلـبـــاب(؟ وهـم يــــرون أن كل مـن
يخـالف عقـائـدهم يـستحق املـوت
واقـــــامـــــة احلــــــد علــيه..وتــــســـــاءل
أحـدهـم بصـوت غــاضب لم يخـرج
قويـا..هل تخلصـنا من طـاغية ال
يـرحم يـزج مبـن يشـاء يف دهـاليـز
الـسجون بـانتظـار حلظـة اإلعدام
ــــــى الـقــــصــــــاص يف لـــنـــتـحــــــول إل
حلـــظـــتهــــــا مــن فــئــــــات اســتـغلــت
الـدين وتفسيـرات الدين اخلـاصة
لتـصب يف مـصلـحتـهم؟قــال رجل
كبير..يف زمن صدام كان املسجون
رمبــا يـنتـظــر حلـظــة اإلفـــراج عن
طــريق عفـو عـام..أمـا هـؤالء فـان
ــــــى أمــــــر اإلفــــــراج ال يـحــــــدث عـل
اإلطالق الن أمـر املـوت يـصـدر يف
اللحـظة وعالمـاته هذه الـسيارات
احملروقـة التي حتول راكبـوها إلى
رمــــــاد ولــم يـــــســتــــطـع ذووهــم إال
جتميع العظـام.يف حني قال شاب
)ميـعــــــــــود أنــــت حتـجــــي صــــــــــارت
خشـومنـة ماتـشم إال ريـحة املـوتة

احملروقني(.
مراقبة ثم استهداف 

ثم قتل
يف داخـل اللـــطـــيفــيــــــة..أردنــــــا أن
نـســأل فـلم جنــد من يــدلنــا علــى
الـكـالم..فحــــاولـنــــا االقـتــــراب مـن
الــشـــرطـــة قـــالـــوا لـن جتـــدوا مـن
يـتكلم معكم فـالوجـوه أما خـائفة
وهي تـتلـفت ميـينـــا وشمــاال وأمــا
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علــى عــاتق العـــراقيـني وهي الـتي
ـــــــوى األمـــن ـــــــر حـل جـــــــاءت لـــتـــنـــث
واالســــــتــقـــــــــــــــــرار واحلـــــــــــــــــريـــــــــــــــــة
والـدميقـراطيـة علـى ربـوع العـراق
وعلـــــى صـــــدور العـــــراقــيــني ؟ مــن
يـقف وراء هــــذه العــملـيــــات وملــــاذا
تـــرتكـب يف كل يــوم ؟ملــاذا يــسـتغل
املهـــاجمــون هــذا املكــان دون ســواه
من طرق العراق وملاذا يستهدفون
السيارات احلكومية والشخصيات
املـرمـوقـة واملنـاضلـة إذا كـانت هـذه
اجلـهــــــات تـقــــــول أن زمــن صــــــدام

حسني كان أسوأ األزمان؟.
محاوالت اغتيال وطرق

جديدة للمقاومة
بعـد أقـل من ثالثـة أيــام من نـشـر
إحـدى الصحف العراقـية حتقيقا
مــــوسعــــا عـمــــا يجــــري يف طــــريق
ــــــوت تعــــــرض الــــســيــــــد حــــســني امل
الــشــامـي رئـيــس الـــوقف الــشـيعـي
إلـــــى محـــــاولـــــة اغـتـيـــــال وهـــــو يف
طــــــريـقه إلــــــى مــــــديــنــــــة كــــــربالء
حلـضــور احـتفــاالت مــولــد اإلمــام
علـي بـن أبــى طــالـب )ع( هـنــاك..
وبعـدهــا بيــومني تعـرض الــدكتـور
احـمـــــد اجللـبـي رئـيـــس املـــــؤمتـــــر
الـــوطـنـي العـــراقـي إلـــى محـــاولـــة
اغـتيـال وهـو يف طـريق عــودته من
مدينة النجف..كما اغتيل الشيخ
بــشيـر اجلـزائـري أحـد مـسـاعـدي
الــسيــد مـقتــدى الـصــدر يف نفـس
املنـطقـــة عنــدمــا عــاد إلــى بغــداد
بعـد عــودته من الـنجف..ومــا بني
هـــذه احملـــاوالت كـــان هـنـــاك عـــدد
مـن الـــسـيـــــارات احملـتـــــرقـــــة الـتـي
تــنـــبعــث مـــنهــــــا رائحــــــة احــتــــــراق
ــــــارات اجلـــــســــــد الــبـــــشــــــري.. ســي
مخــتـلفـــــة األنــــــواع ال تفـــــرق بــني
ــــــارة ــــــدكــــــروز( أو ســي ــــــارة )الن ســي
خـــصــــــوصـــي تعــــــود لعــــــراقــي أراد
الــوصــول أو العــودة مـن بغــداد..أو
سـيـــارة حــمل كـبـيـــرة وهـي حتــمل
مـواد غــذائيـة ألهـالـي اجلنـوب أو
صهــــريـج يحــمل وقــــودا أو سـيــــارة
إسعـــاف بل أن كل شـيء مـتحـــرك
علــــى قــــارعــــة الــطــــريـق معــــرض
لـلحــــرق..يقـــول املـــواطـنــــون انهـــا
مــصـيـبـــة حـني تــتحـــول أســـالـيـب
املقـاومـة إلـى احلـرق بعـد مـرحلـة
ــــــــرؤوس.. واخـــتـــــطــــــــاف قـــــطـع ال
األجــانب واغـتيـال الـشخـصيـات..
ويــضــيفـــــون.. ان بعــض األعـمــــال
تـطــول ســواق سـيـــارات نقل املــواد
الغــذائيــة من قـبل قـطــاع الـطــرق
الـتـي راحـت تــسـتغل هـي األخــرى
هـــــذا الــطـــــريـق..ويقـــــولـــــون انهــم
أوقفـــوا قبـل فتــرة )تــريلــة( كـــانت
محـملــة مبــواد غــذائـيــة واجـبــروا
ســـائـقهــــا علـــى الـتـــرجـل بعـــدهـــا
قيـدوه ثم ساومـوه على تـسليم ما
لـــديه مـن العـمالت الــصعـبـــة وإال
قــطعــــوا رأسه بـحجــــة تعـــاونـه مع
القوات األمريكيـة على الرغم من
تـوسـالت السـائق الـذي كـان يقـول
انه ينـقل احلمـولـة إلـى سـايلـوات
العـراقيني.. ولم يكن أمام السائق
غيــر تــسلـيم مــا حـصل عـليـه من
شقـــــاء احلــيـــــاة إلـــــى اخلـــــاطفــني
لـيـــــواصل طـــــريقـه..ويقــــولــــون أن
هـــــؤالء ميـــتلـكــــــون القــــــدرة علـــــى
املــنـــــاورة وان هــنــــــاك بعـــضـــــا مــن
شـيـــــوخ العـــشــــائــــر يـقفــــون خـلف
هـــؤالء الـــذيـن لـيــس لــــديهـم هـم
اكثـر من ابتزاز الـسواق ويف بعض
احلـــــاالت يــبــتـــــزون ويــــســـــاومـــــون
األجـــانـب.. ويـــؤكـــدون أن الـبعـض
من هــؤالء هـم من الــذيـن لبـســوا
ثــــــوب املقــــــاومــــــة هــم ممــن أطـلق
الـنــظــــام الـــســـــابق ســـــراحهـم مـن

السجن يف آخر أيام حكمه. 
)االباتشي( واستعراض

القوة
يف مـنــطقــــة اللــطـيفـيـــة تــــوقفـنـــا
هـنــــاك ويف داخلـنــــا ذلـك الــــرعـب
اخمليف مـن أن مهمـتنـا لـن تنجـز
أمــام مــا قــرأنــاه ومــا سمـعنــاه من
اآلخرين..ليس اخلوف من القتل
فـحـــــســب بـل اخلــــــوف مــن عــــــدم
متكننا من احلصـول على إجابات
حقـيقيـة أو جنــد من يــدلنـا علـى
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بغداد /املدى 
ـــــان ـــــديــنــتـــــان املـــتجـــــاورت تـعج امل
الـنجف و الكـوفــة بنـشـاط واضح
يف حـملة االعمـار التي بـدأت بعد
توقف القتـال يوم 28 آب. السكان
احمللـيــون و قــادة اجملـتـمع و فــرق
أعـــــــادة االعـــمـــــــار و الـــتـــنــــظـــيـف
أشتــركــوا يف هــذا اجلهــد الهــادف
ــــى رفع مـــسـتــــوى اخلــــدمــــات و إل
احلـيــــاة إلــــى مـــسـتــــويــــاتهــــا قــبل

اندالع القتال.
بنـاء علـى طـلب القـادة احمللـيني،
ــــص مـــن قـــــــــامـــت فـــــــــرق الـــتـخـل
املتفجرات التابعة لوحدة املارينز
االستطالعية مبـساعدة الـشرطة
العـــراقـيـــة و احلـــرس الـــوطـنـي و
فــــــرقــتــني مــن قــــــوات الــتــــــدخـل
السـريع يف التخلـص من مخـابئ
االسلحـة والعبوات النـاسفة التي
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يف مدينتي النجف والكوفة

ابطال مفعول 240 عبوة ناسفة يف الشوارع
واكتشاف خمابئ لالسلحة والذخرية

ـــــــز الـعـــــــراقـــيـــــــة و فـــــــرق املـــــــاريـــن
بـالتخلـص من املتفـجرات بـإزالة
هذه االخطار بأسرع وقت ممكن.
وتـسـتمــر قــوات االمـن العـــراقيــة
بــالتـواجــد الفعـال يف املــدينـتني.
حـيـث تـنـتـــشــــر نقــــاط تفـتـيـــش
ــــوطــنــي الــــشــــرطــــة واحلــــرس ال
العــراقي. إضــافــة إلــى الــدوريــات
الـتي جتـوب املــدينـتني وعـمليـات
الــتفـتـيـــش ومــصــــادرة األسـلحــــة

والذخيرة غير القانونية.
ــــــز ــــــاريـــن واســـتــــــأنـفـــت وحــــــدة امل
االستطالعيـة 11 تدريب احلرس
الـــوطـنـي يف الــنجف. كـمـــا تقـــوم
بـالـدوريــات يف منـاطق املــدينـتني
لـتحــديــد املنــاطـق التـي بحــاجــة
الــــى اعــــادة اعـمــــار اضــــافــــة الــــى
مراقـبة املـشاريع املـدنيـة القائـمة

حاليا.
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زرعتها ميليشيا جيش املهدي يف
مقـبــــرة وادي الــــسالم واملــــديـنــــة
القـــــدميـــــة. مت الــتـخلـــص ممـــــا
ــــاسفــــة مــن ــــوة ن يقــــارب 240 عــب
املــــوقع املقـــدس وشـــوارع املـــديـنـــة
القــدميــة. قــالـت قــوات االمـن ان
الــسكـــان احمللـيـني والعـــاملـني يف
املقـبــــرة تــطــــوعــــوا بــــاملـــســــاعــــدة
للـتـخلــص مـن االسـلحــــة وذلـك
بنقلهـا الى جوانـب شوارع املقبرة
لتـسهـيل رفعهــا من قـبل القـوات

احلكومية.
كما مت اكتشاف كميات كبيرة من
االسلحــة و الــذخـيــرة يف املـبــانـي
احملـيطـة بـاملـرقـد مبـا فيهـا مـرآب
إلــى غــرب املــرقــد. هــذه اخملــابـئ
والعـبـــوات تــشـكل تهـــديـــداً لـــزوار
العتبـات املقدسـة و سكان املـدينة
القــدميـــة. و لهـــذا تقـــوم القــوات
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بغداد/ كرمي جاسم السوداني
وقعـت وزارة النـفط وشـركـة )ENI( االيطــاليـة
اتفــاقـــاً للـتعــاون املــشـتــرك لـتــدريـب )255( مـن
املالكـــــات الفـنـيـــــة يف مجــــاالت االسـتـكـــشــــافــــات
واحلفر واالنتـاج النفطي. اعلن ذلك لـ )املدى(
املــديــر العــام للــدائــرة الفـنيــة املـهنــدس سـميــر
ميخائيل وقال ان هذا االتفاق وقع اثناء زيارة

الوفد النفطي العراقي الى روما مؤخراً.
واكــد مـيخــائـيل ان االتفـــاق ينـص علــى اقــامــة
بـــــرنـــــامج تـــــدريـبـي مـكـثـف للــمالكـــــات الفـنـيـــــة
والهـنـــدسـيـــة الـنفـطـيـــة العـــراقـيـــة يف ايـطـــالـيـــا
ابتــداءً من تـشــريـن الثــانـي املقـبل مــوضحــاً ان
التـدريـب يشـمل ايضـاًُ اعـداد الـدراسـات املـمكنـة
وقــــطــــــــاع االســـتـخــــــــراج وخــــطــــــــوط االنــــــــابـــيـــب

والتسويق.

شركة  ENIمتنح 15 زمالة دراسية  يف اختصاصات القطاع النفطي 

تــدريــــب 255 مــــــن املــــــالكــــــات الفنـــــية 
واهلندسية والنفطية يف ايطاليا

وافــــاد ان االتفــــاق يـنـــص علــــى قـيــــام اجلــــانـب
االيــطــــالـي بــتخــصـيــص زمــــاالت دراسـيــــة ملــنح
املـــاجــسـتـيـــر لـ )15( مـن املالكـــات العـــراقـيـــة يف

اختصاصات الطاقة والبيئة واالقتصاد.
وينفذ ذلك ابتداءً من منتصف العام املقبل.

واشــار املهنــدس ميخـائـيل ان ذلك يــأتي ضـمن
الـسيـاســة التـي انتهـجتهـا الـوزارة بـالعـمل علـى
تـــدريـب مالكـــاتهـــا علـــى احـــدث املــسـتجـــدات يف
الـصنـاعــة النفـطيــة واالطالع علــى التـكنلــوجيـا
املتقـدمـة يف هـذا اجملـال مـشيـراً الـى ان هنـاك
عقــــوداً ابــــرمـت بـني الــــوزارة وشــــركــــات عــــاملـيــــة
لـتــدريـب مالكــاتـنــا الـنفـطـيــة القـطــاع الـنفـطـي
)ENI( ومــن اجلــــــديــــــر بــــــالــــــذكــــــر ان شــــــركــــــة
االيطاليـة تعد من الشركات العاملية يف القطاع

النفطي والغاز والتصفية.

نظمها اجمللس العراقي للسلم والتضامن

نـــدوة للمنــظامت النـســوية للتـداول يف مهــوم 
الشارع العراقي ونبذ العنف واإلرهاب

املـعتــرك الــسيـــاسي. مــشيــراً إلــى
دور اجملـلـــــــــس يف اســـــتـــــنـهــــــــــــاض
الفعــالـيــات اخملـتلفــة الـتـي تـبـني
أهـميـة مـشـاركـة املـرأة يف تـثقـيف
اجملـتـمـع العـــراقـي وضـــرورة نـبـــذ
اإلرهـــاب والعـملـيــات اإلجــرامـيــة
بحق املـواطـنني العـراقـيني العـزل
ابتداءً من األسـرة ومروراً بجميع
مـــيــــــــاديـــن الـعـــمـل واملــــــشــــــــاركــــــــة
احلـقـــيـقـــيــــــــة يف االنـــتـخــــــــابــــــــات

القادمة.
واســتعـــــرض الــــســيـــــد احلــيـــــالــي
مــسيــرة اجمللـس العـراقـي للـسـلم
والتـضـامـن خالل العــام املنـصـرم
ومنذ التأسيس بعقد العديد من
املؤمترات والفعـاليات يف مختلف
منــاطق العـراق وجتــاوب العـديـد
مـن شــــرائح اجملـتـمع املـــدنـي مـن

مثقفي العراق.
مبـينـاً أن خـطـة عـمل اجمللـس يف
املـرحلـة املـقبلـة تـتضـمن العـديـد
مــــن الـفـعــــــــــالــــيــــــــــات يف جــــمــــيـع
محـــافـظــــات العـــراق ومبــشـــاركـــة
الكـثيـر مـن املنـظمـات الـسيـاسيـة
واحلـــركـــات ومـنـظـمـــات اجملـتـمع
املــــــــدنـــي لـغــــــــرض بـــنــــــــاء عــــــــراق

دميقراطي فيدرالي موحد.

مجـــــاالت مــتعــــــددة لغــــــرض رفع
املــــــســـتــــــــوى املـعـــيــــــشـــي لـألســــــــرة

العراقية.
وردت الـسيـدة ليلـى علـى العـديـد
من األسئلـة واالستفسـارات حول
عـمـل احلكــومـــة العــراقـيــة ووزارة

العمل والشؤون االجتماعية.
أهمية مؤمتر بغداد

واستعــرضت النـاشطـة يف حقـوق
املرأة السيدة زكيـة خليفة املسيرة
التــاريخيــة للمـرأة العــراقيـة ومـا
عــــــــــانــــتـه مــــن اجلــــــــــور والـقـهــــــــــر
االجــــتــــمــــــــــــاعــــي والــــتـعــــــــــــذيــــب
واملــــمــــــــــارســــــــــات الـال أخـالقــــيــــــــــة

بحقهن.
ووضـحـــت أنـه آن األوان لـلـــمــــــــرأة
الـعـــــــراقــيـــــــة أن تــــطـلـق الـعــنـــــــان
لـكلـمـتهـــا مـن خالل مــشـــاركـتهـــا
املــســـؤولــــة مع أخـيهـــا الــــرجل يف
عملـية بـناء العـراق الدميقـراطي

اجلديد يف شتى امليادين.
بيـنمـا أوضـح عضـو هـيئـة رئـاسـة
اجملـلـــــــــس الـعـــــــــــراقــــي لـلـــــــــسـلــــم
والتضامن السيد أحمد احليالي
أهـــمـــيــــــــة دور املــــــــرأة يف احلـــيــــــــاة
السـياسـية وضـرورة مشـاركتـها يف

املوصل/ نزارعبدالستار
فــتح مـــسـلحــــون يــــرتــــدون ازيــــاء
الـشـرطــة النـار علـى شـرطـيني يف
املـنطقـة الـصنـاعيـة علـى اجلـانب
االيسـر من مـدينـة املـوصل بـدايـة

االسبوع اجلاري.
وافـــــاد شهــــود عـيــــان لـ)املــــدى( ان
مسلحـني يتنـكرون بـزي الشـرطة
ويـــسـتـقلــــون سـيــــارة نـــــوع )اوبل(

مقتل رشطيني يف املوصل برصاص مسلحني يتنكرون بازياء الرشطة 
وجــود اشخــاص ينـتحلــون صفــة
رجـال شـرطــة ويقـومــون بتـنفيـذ
اعــمـــــالهــم االرهـــــابــيـــــة، ودعـــــا يف
مـــؤمتـــر صحفـي عقـــده االسـبـــوع
املــــــاضــي يف ديــــــوان احملــــــافـــظــــــة
وغـطـته )املـــدى(، دعـــا املـــواطـنـني
الــى تـــوخي احلــذر والـتحقـق من
هـــــويـــــات رجـــــال الــــشـــــرطـــــة قــبل
السماح لهم بالقيام باي اجراء.

قـــــامــــــوا بقـــتل شـــــرطــيــني كـــــانـــــا
مــــــوجــــــوديــن يف املـكـــــــان لغــــــرض
اصالح سيـارة مـدنيـة تـابعـة لهمـا
وقــــــد ادى الـهجــــــوم ايـــضــــــا الــــــى
اصـــــابـــــة عـــــامل مـــطعــم بجـــــروح

خطرة.
ويــذكــر ان اللــواء مـحمـــد خيــري
الـبرهـاوي ، مديـر شرطـة نيـنوى،
كــان قــد حــذر يف وقـت ســـابق مـن

NO  (      )Wed.  (     )September8
2004
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