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القاضي يـشهر البـطاقـة احلمراء بـوجه صدام للـمرة الثـانية

مــديـــر االستـخبــارات ال يعـلم بــوجــود سـجن اسـمه (نقــرة الــسلـامن) ..وفتــاتــان تـغتــصبــان فـيه
بغداد  /املدى
يــوم الـثــالـث والع ـشــريـن مـن
شـه ـ ـ ــر آذار ع ـ ـ ــام  1988سـ ـمـع
اص ــوات انفجــارات يف قــريـته
(جــافــران) الـت ــابع ــة لقـضــاء
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرة داغ ،مبـح ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ــظ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـسلـيمــانيــة ،واضــاف انه يف
الـي ــوم الـث ــانـي ذهــب مع ابـن
شقيقه إلـى القرية لـتفقدها
بـعـ ـ ـ ــد ان تـ ـ ـ ــركـه ـ ـ ــا نـ ـتـ ـيـج ـ ـ ــة
القـصف الـكيـميــاوي لقــريــة
سيـرسـينـان القـريبـة وشـاهـد
املـ ــاشـيـ ــة وقـ ــد نـفقـت فـيـمـ ــا
بـ ـ ــدأت ال ـ ــدم ـ ــوع ت ـ ـس ــيل مــن
عيـنيه وامليـاه تخـرج من انفه
السـ ـت ــن ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــاقـه ال ـ ـ ـ ــدخ ـ ـ ـ ــان
ال ـكـ ـيـ ـم ــيـ ـ ـ ــاوي وهـ ـ ـ ــو اآلن ال
يـ ـسـت ـطــيع الـ ــرؤيـ ــة ب ـصـ ــورة
واضـحـ ـ ـ ــة بـع ـي ـنـه ال ـي ـمــن ـ ـ ــى
نـتــيجـ ــة تـ ــأثـ ــرهـ ــا بـ ــال ــسالح
ال ـكـ ـيـ ـم ــي ـ ـ ـ ــاوي ،واس ــت ـ ـ ـ ــدرك
بـ ـ ــالقـ ـ ــول :انه ذه ــب مع ابــن
اخ ــيه ل ـنـقل م ـ ــا ت ــبق ـ ــى مــن
مــواشٍ والتــوجه إلـى مــدينـة
السليـمانيـة ووصل إلى وادي
قـارمــان حيث هـاجـمته قـوات
ع ــسك ــريـ ــة مع مـن ك ــان مـعه
وقــامـت بحـصــارهـم واطلـقت
س ــراحهـم تلـك الق ــوات بع ــد
التكلم مع الـشخص املسؤول
فيها ليستمروا بالسير لغاية
مـنــطق ــة جـبـل كل ــزردا حـيـث
مكــان فــوج الــدفــاع الــوطـني،
وطلب آمر السرية من الذين
مـ ـ ــوقـفهــم غــي ـ ـ ــر سل ـيــم مــن
اخلــدمــة العــسكــريــة الـبقــاء

استـؤنفت امـس االثنـني اجللسـة احلـاديـة عشـرة
حملكمـة صــدام وستــة من اعـوانه بـتهمـة ارتكـاب ابـادة
جماعيـة يف قضية االنفـال وشهدت طرد القـاضي محمد
العريـبي املتهـم صدام للـمرة الـثانـية مـنذ تـوليه رئـاسة
ـــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
ـ
احملـــــــــــــــكـ
ولــم يحــض ـ ــر وكالء ال ـ ــدف ـ ــاع
جلسة امـس بعد ان انسحبوا
يف جلسة االربعاء املاضية.
وق ــام الق ــاضـي بـط ــرد ص ــدام
بعــد اخاللـه بنـظــام احملـكمــة
وتـلـفـ ـ ـ ـظـه بـعـ ــب ـ ـ ـ ـ ــارات ام ـ ـ ـ ـ ــر
القـاضـي بتـثبـيتهـا وقـال "انـا
القاضي ورئيـس احملكمة وانا
اقـرر بشأن حضـورك ،وعندما
آمـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ــإخ ـ ـ ــراجـك تـخ ـ ـ ــرج..
أخ ــرج ــوه مـن هـن ــا" فـيـم ــا رد
صـ ـ ـ ــدام وهـ ـ ـ ــو يـحـ ـمـل ورقـ ـ ـ ــة
صف ــراء ان "ل ــديه طلـبـ ـاً" وال
يـريـد البقـاء يف هــذا القفص
بعــد اآلن" ،واضــاف الق ــاضي
ب ــانه ي ـسـتغــرب "كـيف ي ـدّعـي
صـ ـ ــدام ب ـ ــانـه يح ـمـل شه ـ ــادة
الـدكتـوراه يف القـانـون وهـو ال
يعـ ــرف كـيـف يحـ ــاف ــظ علـ ــى
احترام احملكمة".
واستمعت احملكمـة إلى اقوال
الـشــاهــد االول الــذي حتــدث

عـن معــان ــاته يف سجـن نقــرة
الـسـلمــان بعــد قـصف قــريـته
باالسلحـة الكيـمياويـة ،وبعد
انــتهـ ــاء افـ ــادتـه طلـب املــتهـم
سلطـان هـاشـم احمـد تــوكيل
محــام آخــر بـسـبب انــسحــاب
محـامـيه يف جلـسـة االربعـاء،
ووافق القــاضي ،فـيمــا اقــسم
صــاب ــر عبــد العــزيــز الــدوري
مـديـر االسـتخبـارات الـسـابق
ب ــانه "ال يعـلم بــوجــود سـجن
اسـ ـمـه نـق ـ ـ ــرة الـ ـ ـسـل ــم ـ ـ ــان"!،
ورف ــض علـي حـ ـسـن اجملـيـ ــد
احملـ ـ ـ ــامــي ال ـ ـ ــذي انــت ـ ـ ــدب ـتـه
احملكمـة بعـد ان طرح اجملـيد
ع ــدة اسـئلـ ــة عل ــى ال ـش ــاه ــد
وقـ ـ ـ ــال "كـ ـ ـ ــان املـف ــتـ ـ ـ ــرض ان
ي ـس ــأله ــا احمل ــامـي ..وارفـض
ان ــتـ ـ ـ ـ ــداب احمل ـك ــم ـ ـ ـ ــة لـه ـ ـ ـ ــذا
احملامي".
م ــن جـهـ ـتـه طـل ــب االدع ـ ـ ـ ــاء
العــام من احملـكمـة محــاسبـة

مـح ـ ـ ــامــي ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع ال ـ ـ ــذيــن
يتــركــون القــضيــة يف ظــروف
خــاصــة داعـي ـاً املـتهـمـني إلــى
رفع قضية على احملامني.
وسـي ـط ــرت م ـس ــأل ــة انـت ــداب
احملـكـمـ ــة حملـ ــامـي دفـ ــاع عـن
املتهـمني على اجـواء احملكمة
يف شـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ـ ـ ــا االول ق ـ ـبـل
االستراحة فبينما قال املتهم
طـاهـر تـوفـيق ان محــاميه ال
يع ــرف شـيـئـ ـاً عـن قـضـيـته رد
املـ ــدعــي العـ ــام "املــتهـمـ ــون ال
يعـ ـ ــرفـ ـ ــون ان قـ ـض ـيــتهــم هــي
االشـتــراك يف الـفعل "..وقــال
القـاضي محمـد العـريبي انه
سيعـطي تــأجيالً ملـدة طـويلـة
ليتـمكن املـتهمـون من تـوكيل
محامني جدد.
بعـدها اسـتمعت احملكمـة إلى
الشـاهـد الثـاني الـذي ذكـر يف
افـ ـ ـ ـ ــادتـه انـه يف ال ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــة
التـاسعـة والنـصف من صـباح

كـي ال تـتــم مح ــاسـبــتهـم مـن
القـ ـ ــوات الع ـ ـسـك ـ ــريـ ـ ــة عل ـ ــى
اجلــانب اآلخــر من الـطــريق،
واضـ ــاف الـ ـشـ ــاهـ ــد انـه بعـ ــد
جتــاوزهم هــذه املنـطقــة متت
مح ــاص ــرتهـم مـن قـبل ق ــوات
املغ ــاويـ ــر والق ــوات اخل ــاص ــة
وقـامت بـاعتقـاله مع اقـربائه
واشخ ــاص آخ ــريـن ،وذك ــر ان
بــني  30 - 20شخ ـصـ ـاً قــتل ــوا
نـتيجــة انفجـار الغــام ارضيـة
عـلـ ـيـه ــم ،واسـ ـت ــمـ ـ ـ ـ ــرت تـلــك
القـوات بــاعتقـال االشخـاص
حـيـث وصـل العـ ــدد إلـ ــى 500
شخــص نـقل ــوا إل ــى م ــديـن ــة
الـسلـيمــانيــة ثم إلــى معـتقل
طـوبـزاوا يف كـركــوك ليـستقـر
بـه ــم احلـجـ ـ ـ ــز يف مـ ـ ـ ــدي ــنـ ـ ـ ــة
ال ـسـمــاوة وحتــدي ــداً يف نقــرة
السلمان.
ووصف الـشاهـد احلالـة التي
م ــر به ــا املعــتقل ــون يف سجـن
الـنقــرة حـيـث كــان يـنقــصهـم
الغذاء واملـاء والقوا الـتعذيب
علــى يــد مـســؤول يف الـسـجن
اس ـمـه (حج ـ ــاج) ال ـ ــذي ق ـ ــام
بـاغتصـاب فتاتـني معتقلتني،
وطــالـب الـشــاهــد بــالــشكــوى
ضـ ـ ــد صـ ـ ــدام حـ ـ ـس ــني وعلــي
ح ـسـن اجملـي ــد وعلــى املــدعــو
(حجـاج) وكل من اشـتراك يف
اجلـرائم وطـالب بــالتعــويض
ايضـاً لفقـدانه عـينه الـيمنـى
نـتــيجـ ــة تـ ــأثـ ــرهـ ــا بـ ــالـ ــسالح
الكيمياوي.

الـــدفـــاع تـــدعــــو  96مفــصـــوال ً سـيـــاسـيـــ ًا ملــــراجعـــة شــــؤون املحـــاربـني
بغداد  /املدى

دعــا مـصــدر مــســؤول يف وزارة
الــدفــاع الــســادة املــشـمــولـني
بالفـصل السيـاسي وفق القـانون
 24لــسـنـــة  2005واملـــدرجـــة
أسمـاؤهم يف القـائمـة أدنـاه إلـى
مراجعـة دائرة شـؤون احملاربني .
وأضاف املـصدر إن هـذه القائـمة
متـثل الـــوجبـــة الثـــانيــة الـتي
سـتـتــبعهـــا وجـبـــات أخـــرى يف
املـستقبـل القريـب ،سيُعلن عـنها
يف وســــــــــــــــــــائــل اإلعــالم.

االسماء:

إبــراهيـم نعمـة شـوايـخ سلمـان املـرايـاتـي ،احمــد سلم
حــسن ســامـي الع ــزاوي،احمــد ج ــاسم مـجيــد حــسني
الــدلـيـمـي ،اسعــد جنـم عـبــود جـب ــار الفــرجــاوي،أنــور
سـامـي عبــد اجمليــد علي الـهاللي ،امنــار خضــر زعني،
أيــاد شمعـون بـولـص بطــرس خنـو ،بــاسل داود علـوان
ح ـ ـســني ألع ـم ـ ــاري ،ج ـ ــاســم رحــمـ ـ ــة صخـ ـ ــر سع ـ ــدون
الـربيعي ،جـاسم محمـد عبد اهلل ظـاهر ،جبـار محمد
رضــا املــوســوي ،جالل جــواد مـصلح جــواد التـميـمي،
جلـيل خلـيل إبــراهـيـم خلـيل الــدلـيـمـي ،جـمــال عـبــد
الـوهـاب حـسـن يعقــوب الكـروي ،دريـد جـاسـم محمـد
سلـيـمــان الـطــائـي ،ه ــادي سلـم ــان خلـيف ال ـشــاهـني،
هــاتف عـلي حــسني فـليـح ،هيـثم ع ــاصم ج ــواد شيــاع
ألركـابي ،هيـثم عبـد احلميـد خضـير أل كـاصي ،ولـيد
حـ ـسـني عـبـ ــد اهلل احلـ ــداد ،زيـ ــد عـبـ ــد مـ ــسلـم حـ ــول
الق ــري ـشـي ،زكـي عـب ــد اهلل علـي ــوي ال ــزوبعـي ،حـمـي ــد
حـسـون عـلي املـعمـوري ،حـسـني عبـد الـرحـيم حــسني

اجلـبـ ــوري ،حكـمـت مجـي ــد حـمـي ــد دخـيل ال ــربـيعـي،
حـسـن عبــد الكــرمي تـقي مـحمــد حــسني اجلــشعـمي،
ح ـسـن زبــاري خـضـي ــر صكــر ال ـشــاهـني ،حـيــدر حــراز
حنفـش العامـري ،حسني علي مـراوح ألشمـري ،طارق
ج ــاسـم حـ ـسـن أمل ــزوري ،ط ــالـب حـ ـسـني بـ ـشـيـ ــر علـي
اجلاف ،يعرب كامل زامل راضي الالمي ،كاظم حسني
أبـو كطفـة ألشـريفي ،مجيـد حميـد عبـد العظيـم نور
اليــاســري ،مهــدي صــالح شـنيـخيــر ،مـحمــود علــوان
حـسني الــزبيــدي،محمــد طيـب احمـد جـاسـم محمـد
ص ـ ــالح احلـيـ ــالــي ،محـمـ ــد ضـ ــاحــي علـ ــوان حـ ـسـني
اجملمـعي ،مـحم ــد عبــد عـلي هــريــس عب ــود اجلن ــابي،
محـمــد نعـمــة نــاصــر حـسـني احلـسـن ،محـمــد جــواد
هاشم سلمان ،محمد علي غني محسن احملنة ،ناصر
فالح نـاصر فـرج سيد نـور ،ناظـم كاظم جعفـر رضوان
االسـدي ،نــاظم كــامل شهـد غـضبــان التـميـمي ،نـبيل
عبـد الـرحيم حـسن راجـي الالمي ،سـاجت اسـود عبـد
احل ـسـن ،س ــامـي عـ ــزاره معجـ ــون أل معج ــون ،س ــاطع

اعتــــقال نحـــــــــو  50مـــــــن املشتبه هبـــــــم
يف عــــمليات امنـــــية متـــــفرقة

بغداد  /املدى
اعـتـقلـت قـ ــوات الف ــرقـتـني ال ـس ــادس ــة
والـت ـ ــاسعـ ــة  41مـ ـشـتــبهـ ـ ـاً بقـي ـ ــامهـم
بـ ــأعـمـ ــال مـ ـسـلحـ ــة يف قـ ــاطـع بغـ ــداد
وضمن خطة (معاً إلى األمام) وقامت
بنصب  46كميناً.
جـ ــاء ذلك يف بـي ــان لـلقـيـ ــادة الع ــام ــة
للقـوات املشـتركـة واعلن البـيان انه مت

القبـض علــى خمـسـة مـشـتبه بهـم من
قبل قـوات الفـرقـتني الثـانيـة والثـالثـة
يف قــاطع املــوصل اضــافــة إل ــى تنـفيــذ
الدوريات والسيطرات والكمائن.
امـا يف قاطع الـرمادي فجـاء يف البيان
ان قــوات الفــرقـتني االولــى والـســابعــة
اعـتـقلـت اثـنـني مـن امل ـشـتـبـه بهـم ومت
ابطـال عبوة نـاسفة يف منـطقة الـنصر
والسالم.

وكمـا يف القواطع االخرى عثرت قوات
الفرقتني الرابعـة واخلامسة يف قاطع
صالح الــديـن وديــالــى وكــرك ــوك علــى
اربع عبـوات ناسفـة معدة للـتفجير يف
مـن ــاطق احل ــويجــة ودور الـضـبــاط يف
بعقوبة.
مــن جهــته ذك ـ ــر اجل ـيـ ــش االم ـ ــريـكــي
امــس أنه مت اعـتق ــال  33مـن امل ـشـتـبه
بهم خالل عـمليـات للقـوات العـراقيـة
ومـتع ــددة اجلـن ـسـي ــة خالل الـي ــومـني
املاضيني.
وقــال اجليـش االمــريكـي يف بيـان ،إن"
قـ ــوات عـ ــراقـيـ ــة ومـ ـسـتـ ـشـ ــاري قـ ــوات
التحالف تعرضـوا لهجوم بالرشاشات
والصواريخ قام به أشخاص مرتبطون
باجملـاميـع املسلحـة أثنـاء عمليـة دهم
متـت صـب ــاح االح ــد الح ــدى املـن ــاطق
بجنوب شرق بغداد".
وأش ــار الـبـي ــان إل ــى أنه" مت قـتل أح ــد
املـسلحني واعتقـال  12فردا يعـتقد أن
لهـم عالقــة بهـجمــات ضــد املــواطـنني
العـ ــراقـيـني وقـ ــوات االمــن العـ ــراقـيـ ــة
واقـامـة سـيطـرات غيـر قـانـونيـة وعمل
دوريــات حــول بـنــايــة لـصـنع العـبــوات
الناسفة".
ويف االطـ ـ ــار نف ـ ــسه ،ذك ـ ــر ب ـي ـ ــان آخ ـ ــر
للجيش االمريـكي صدر امس أن" قوة
من اجليـش العراقي والقـوات متعددة
اجلنسيـة اعتقلت  21من املـشتبه بهم
السبت املاضي حول مدينة بغداد".
وأوضح ال ـبــيـ ـ ــان أن"قـ ـ ــوات عـ ـ ــراقــيـ ـ ــة
وأمـ ــريـكـي ـ ــة أوقفـت ثـمـ ــانـي سـيـ ــارات
حــاولت االســراع عنــد نقـطــة سيـطـرة
جنوب بغداد ".وبعد تفتيشها صودرت
اسلحـة غيـر مـرخصـة ومت اعتقـال 13
من املشتبه بهم".
ويف ح ـ ــادث آخ ـ ــر ،اسـتـ ــشه ـ ــد جـن ـ ــدي
ع ــراقـي بع ــد تع ــرض دوريـ ــة للجـيــش
الع ــراقـي لـهج ــوم مـن قـبل م ـسـلحـني
مـجهـ ــولـني يف مـن ــطقـ ــة تــبعـ ــد 30كـم
جـن ــوب بغــداد ".وقــد رد اجلـن ــود علــى
مصـدر الـنيــران واعتقلـوا ثمـانيـة من
املشتبه بهم.

خـالــد عبــد اللـطيـف محمــد سعيــد الكـبيـسـي ،ستـار
عبـود خلف جـاسـم الطـر بـولي ،سعـدي عبـد اهلل فهـد
الع ــانـي،عـب ــد األمـي ــر وحـي ــد ن ــاص ــر االس ــدي ،ع ــادل
فـرحـان مجهـول اخلــزاعي ،عبـاس كـرمي نعمـة عـريـان
البــو محمــد احملمــودي ،عبـد الـزهـرة نــصيف جــاسم
عيـسى ألـشبلي ،عبـد احلسـن عبده نـيرة ،عبـد املهدي
فليح عـبد اجلعـيفري ،عـبد اجملـيد كـتيب جـابر ،عـبد
احلـميـد فـرحــان عبــاس ،عبـد اجلـليل حــسني علـوان
ألسـاعدي،عـدنان إبـراهيم إسمـاعيل اخلدران ،عـدنان
إبـراهيم عبد عبـاس السعدي ،عدي عبـد زاير سلمان،
عبــد الكــرمي غـضبــان حمــزة سـلمــان العجـيلـي ،عبــد
الكــرمي كـي خ ـســرو ح ـسـن ،عـب ــد الكــرمي ح ـسـني بــدر
تعبان احملـمداوي ،عبـد الكرمي زيـدان عطيـة السراي،
عبـد الكـرمي يـونس عـيالن ،علي كــاظم محمـد احمـد
اخلفـاجي ،علي فـكري حـسن عبـد الكـرمي ،علـي عودة
رهيف عــودة ،علي حـسـني علي جـاسـم العنـبكـي ،علي
عبد الـزهرة عمران محـمد ،علي عطيـة محمد خليل

ألعبيـدي ،علي عبـد املعـطي عبـاده غضبـان الغضـبان،
عـصــام محمــود عبــد اهلل فتـح القيــسي ،عـزيــز جعفـر
مح ـسـن ف ــرج الـصـ ــايف ،عالء ح ـسـني مه ــدي صـ ــالح،
عـمـ ــاد مح ـسـن جـعفـ ــر علـي ال ـش ــاهـني،عـم ــر ب ـشـي ــر
إسمــاعـيل الـط ــائي ،فــاروق مـحمــد صــادق االع ــرجي،
ف ـ ــاضل عـب ـ ــد ال ـطــيف مـ ـش ـ ــري ،فالح ف ـ ــارس حـ ـسـن
االزيـريج ،صـادق مهـدي عبـد املطلـب املوسـوي ،صادق
حـمـي ـ ــد مجـيـ ــد احلـكـيـم ،صـ ــاحـب خ ـضـيـ ــر كـ ــاظـم
حـسـني،صبـيح غــزاي جــابــر عـلي ألـســاعــدي ،صبـحي
يـ ــون ــس محـمـ ــد عـبـ ــد الـ ــرزاق ،صفـ ــاء شالل فـيـ ــاض
إبراهيم الربيعي
قـاسـم احمــد محمــد علي ،رعـد حـامــد عبـد الـوهـاب
الكبان ،رضـا صبري عـبود جبـارة ،حتسني مهـدي عبد
املطـلب شبـيب ،ضيـاء نـاصـر محمـد جــاسم اخليـاط،
ضـيــاء احـم ــد محـمــود جــواد املــسلـمــاوي ،ثــائ ــر علـي
هادي راضي وتوت،

صـــــــدى األنفـــــــال يف الـــــــداخل واخلـــــــارج
بغداد  /الوكاالت

تقــول الــسيــدة بـهي ــة كمــال
ال ــدين ،زوجــة كــاك ــا احمــد:
إنها ال تفكر بالرجوع ثانية
الـ ــى قـ ــريــتهـ ــا يف حلــبجـ ــة،
م ــوضحــة"اصـبحـت سـبـيــار
وطنا لي".
وتتذكر حلـظة وصولها الى
سـبيار بـالقول"عنـدما اتـينا
الى هنا لـم يكن هناك بيت
واحـد فكــان بيـتنـا الـصغيـر
اول بـيت عــرفـه اجلبـل" ،ثم
ت ـضـيـف" لقـ ــد قــتل صـ ــدام
ج ـم ـيـع اهل ــي يف القـ ـ ــريـ ـ ــة
التي تـربيت فـيها..لـن اعود
الى هناك ال احتمل ان ارى
املـك ـ ــان ث ـ ــان ـي ـ ــة ب ـ ــدون مــن
احببت".
اليوم ..وبعـد مضي ثمـانية
ع ـ ـش ـ ــر ع ـ ــامـ ـ ــا عل ـ ــى ه ـ ــذه
االحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ،ي ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ ــد
العــراقـي ــون والعــالـم اجـمع
عل ــى ش ــاش ــات الــتلف ــزي ــون
شه ــادات ألن ــاس جن ــوا مـن
تـلك احلـمل ــة ي ــروون فـيه ــا
تفـ ــاصــيل مـ ــا يــطلـق علــيه
االكـراد" حرب اإلبـادة" التي
شنها ضدهم نظام صدام.
ويح ــاكـم ص ــدام وع ــدد مـن
اعــوانه ،ويف مقـدمـتهـم ابن
ع ـمـه علــي ح ـ ـســن اجمل ـي ـ ــد
املـلقـب بـعلـي الـكـيـمـيـ ــاوي،
بـتهم االبــادة اجلمــاعيـة يف
قـضيـة االنفـال الـتي يقـول
االك ـ ـ ــراد أنه ق ــتل خـاللهـ ـ ــا
ق ـ ـ ـ ــراب ـ ـ ـ ــة  182الـف ك ـ ـ ـ ــردي
ب ــاالض ــاف ــة ال ــى ت ــدمـي ــر 4
آالف قـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن خـالل
اسـ ـ ـتـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام االسـلـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الكيمياوية يف عام 1988.
ل ـكـ ــن هـل ع ـ ـ ـ ـ ــرف ج ـ ـم ـ ـيـع
العـراقيـني مبا جـرى آنذاك
يف كردسـتان؟ ..تـقول انـعام

هربت عائلة كـاكا احمد من كردستان العراق
عبــر احلــدود االيــرانيــة ،وهنــاك خلف احلــدود
استقـرت فـوق أحـد اجلبـال يف مـنطقــة (سبيـار)..
ومنــذ ذلـك احلني وبــالـتحــديـــد منــذ ربـيع عــام
،1988كـونت العائلـة مع من هرب آنـذاك من العوائل
الكردية قريـة صغيرة تضم كل العـوائل النازحة من
حلـبجة .وعـائلة كـاكا احـمد كـانت تـسكن منـطقة
حلبجـة يف محافـظة الـسليمـانيـة عنـدما تعـرضت
املنـطقة لـعدة هجـمات بـاالسلحـة الكـيميـاوية راح
ضحـيتهــا بحسـب املصـادر الكـرديـة  182الف قـتيل
إضـافة الـى تدمـير نـحو اربـعة آالف قـرية.

عبـاس وهي موظفـة سابقة
يف دائ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـتـقـ ـ ـي ـ ــيـ ـ ـ ـ ــس
والـسـيطــرة النــوعيـة"كــانت
االخـب ــار الـتـي تــصل الـيـن ــا
م ـش ــوش ــة ون ــاق ـص ــة ..ك ــان
اخي حـينهـا جنـديـا مكلفـا
يف قاطـع البصـرة اجلنـوبي
يف ق ــري ــة مجـن ــون ب ــال ــذات
ومـع هـ ـ ـ ـ ــذا فـ ـ ـ ـ ــإن أخـ ــبـ ـ ـ ـ ــار
حـ ـمـالت االنـفـ ـ ـ ــال كـ ـ ـ ــان ــت
تتطاير الى هناك".
وممـا تـذكــره انعــام انهــا لم
تكـن لتـصـدق مـا تـسـمعه..
فـتقــول"كــان اخـي يحــدثنــا
مـصعــوق ــا عن ق ــرى ابيــدت
ب ــأكــمله ــا واطف ــال ون ـس ــاء
تـيبـسـوا يف أمـاكـنهم ..كـنت
اظن ان يف االمـر شـيئــا من
املـبـ ــالغـ ــة لكـن م ــا ســمعــته
بعـ ــد ذلـك يف مقـ ــر عــملـي

اكـ ــد تف ــاصــيل م ــا ح ــدث..
فالعديـد من الشباب هناك
ك ــان ق ــد الــتحق ب ـس ــاح ــات
املع ــرك ــة ومـنهـم مـن ك ــانـت
وحدته شمال العراق".
امــا عـب ــد اهلل مخـتــار ،وهــو
مـوظف متقاعـد يف الستني
مــن ع ـم ـ ــره ،فــيق ـ ــول" ك ـ ــان
اجلمـيع يـتحــدث بــاخلفــاء
عـمـ ــا ح ـصـل ..جنح صـ ــدام
يف خـلق جـ ـ ــو مــن الـ ـ ــرعــب
واالره ـ ـ ـ ــاب وب ـ ـ ـ ــذر الـ ـ ـ ـشــك
وال ــريـب ــة وع ــدم الـثق ــة بـني
ال ـنـ ـ ــاس لـ ـ ــذا لــم يـكــن مــن
ال ـ ـسـهل ان يــثق امل ـ ــرء مبــن
حوله".
وعــن امل ـص ـ ــدر ال ـ ــذي ســمع
مـنـه بهـ ــذه األحـ ــداث ،قـ ــال
عـبـ ــد اهلل"كـ ــانــت مح ـطـ ــات
االذاعة العـامليـة تبث اخلـبر

وان كــان بتفــاصيل نــاقصـة
فـلقـ ـ ــد اس ـت ـمـ ـ ــرت ح ــمالت
االنـفـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــدة طـ ـ ـ ــويـلـ ـ ـ ــة
جتـاوزت الــستــة اشهـر فـأي
تعـتـيـم يــنجح ب ــالـتغـطـي ــة
على مثل هكذا حدث".
ويـق ـ ـ ــول اح ـ ـ ــد ال ـ ـض ـب ـ ـ ــاط
املــتقـ ــاعـ ــديـن الـ ــذي رفــض
ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اسـ ـ ـ ـمــه"كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ــت
الـ ـت ـ ـ ــوجـ ـيـه ـ ـ ــات ص ـ ـ ــارم ـ ـ ــة
ومـح ـ ـ ـ ــددة وم ــن يـخ ـ ـ ـ ــالـف
يـ ـ ـتـه ـ ــم ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاخل ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــة
العـ ـظ ـمـ ـ ـ ــى..لق ـ ـ ــد ف ـ ـ ــرض
ص ــدام قـبـض ــة مـن ح ــدي ــد
علــى كبــار ضبــاط اجليـش
العراقي آنذاك".
ويـضـيف"ك ــانت الـتفــاصـيل
ســري ــة للغــايــة وقــد كــشف
ع ـ ـنـهـ ـ ـ ـ ــا ألول مـ ـ ـ ـ ــرة عـقـ ــب
انـ ـتـف ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــة آذار  1991يف

ك ـ ــردس ـتـ ـ ــان الع ـ ــراق وامل ـ ــرة
ال ـث ـ ــان ـي ـ ــة بع ـ ــد احل ـ ــرب يف
الـع ـ ـ ـ ــراق ع ـ ـ ـ ــام  2003ح ــني
افـ ـتـ ـ ـضـح سـ ـ ـ ـ ــر املـقـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــر
اجلماعية يف اجلنوب حيث
وجـد رفـات االف االكـراد يف
م ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـن ـ ـتـ ــي ال ـ ـ ـ ـسـ ــم ـ ـ ـ ـ ــاوة
والناصرية".
وعن االعالميني العـراقيني
يف اخلـ ـ ــارج وك ـيـف عل ـمـ ـ ــوا
بـ ــاحل ـ ــدث وتع ـ ــاملـ ــوا مـعه،
يـق ـ ـ ــول اح ـ ـ ــد االعـالمـ ـي ــني
الـ ـ ــذيــن تـ ـ ــواجـ ـ ــدوا خـ ـ ــارج
الـعـ ـ ـ ــراق آنـ ـ ـ ــذاك"ل ــم ي ـك ــن
االعالمــي الع ـ ــراقــي ال ـ ــذي
كــان خ ــارج العــراق لـيعــرف
بـشكل دقيق مـا كـان يحـدث
يف ش ـمـ ـ ــال الع ـ ــراق..ك ـ ــانــت
احلــملـ ــة مـفهـ ــومـ ــة ضـمـن
النـطــاق العــام لالضـطهــاد
الـ ـسـي ـ ــاسـي ال ـ ــذي م ـ ــارسه
النظام السابق ضد الشعب
الـع ـ ـ ــراقــي وق ـ ـ ــد تـكـ ـ ـشـفــت
تف ــاصـيـله ــا االولـيـ ــة عقـب
انتفـاضـة آذار عـام  1991يف
كـ ـ ــردس ـت ـ ـ ــان العـ ـ ــراق حــني
حــصلـت مـنـظـم ــات حق ــوق
االنسـان على آالف الـوثائق
الـ ـ ــرس ـم ـيـ ـ ــة احلـكـ ـ ــوم ـيـ ـ ــة
املــتعـلق ــة بـ ــاالنف ــال والـتـي
وقعت بأيدي املنتفضني".
ويـق ـ ـ ـ ــول"إسـ ـتـ ـمـع ــت ال ـ ـ ـ ــى
شـه ـ ـ ـ ـ ــادات ال ـك ـ ـثـ ــي ـ ـ ـ ـ ــر مـ ــن
النــاجني مـنهم وعـدد كـبيـر
م ــن اق ـ ـ ـ ــارب الـ ـ ـضـح ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــا
واس ـ ـت ـ ـمـعـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــى ادان ـ ـ ـ ـ ــة
اجملـ ـتـ ـمـع الـ ـ ـ ــدول ــي لـقـ ـمـع
االكـراد حيث اصدر مجلس
االمـن يف نفس العام القرار
رقـم ( )688ال ــذي ن ــدد فــيه
بقــمع ال ـ ـسـك ـ ــان امل ـ ــدن ـيــني
العراقيني".

