الطائرات األمريكية تقصف املوصل

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

املوصل /رويترز

فخري كرمي

قـ ـ ــال م ــتحـ ـ ــدث ع ـ ـسـكـ ـ ــري ان طـ ـ ــائـ ـ ــرة
امـريكيـة أسقـطت قـنبلـة زنتهـا ربع طن
علـي مـ ــديـنـ ــة امل ـ ــوصل م ــسـ ــاء الـ ـسـبـت
املـاضـي بعـدمـا هــاجم مــسلحـون دوريـة
امـريـكيـة كــانت تـسعــى لالستـيالء علـى
مستودع أسلحة للمسلحني.
وهز االنفجار القوي غرب املدينة .وقال
اللفتنـانت كـولونـيل بول هـستينـجز انه
وقع "عـدد غيـر معـروف من أفـراد العـدو
بـني قــتلـ ــى وجـ ــرحـ ــى" يف حـني أصـيـب
ثمانية جنود اميركان بجروح طفيفة.
وفج ــر امل ـسـلح ــون سـي ــارة مـلغ ــوم ــة ثـم
أطلق ــوا نـي ــران بـن ــادق وق ــذائف م ــورت ــر
وقــذائف صــاروخيــة علـى الـوحـدة الـتي
حت ـ ـ ـ ــرك ــت لـالس ــتـ ـيـالء عـل ـ ـ ـ ــى مـخ ــب ـ ـ ـ ــأ
االسلحــة .ودمــرت الق ــوات االسلحــة يف
وقت الحق.
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صفحة

دينارا

انفجار سيارة مفخخة يف
أربيل واعتقال  50مسلحاً
يف بعقوبة
احملافظات  /وكاالت
قــال اجلـيــش االم ــريكـي يف بـيــان أمــس
االحد إن القوات االمـريكية اعتقلت 50
فـردا خالل غــارات للبحـث عن مقــاتلني
مرتاب بهم قرب مدينة بعقوبة.
واوضح البيـان ان اعتقـال املتمـردين مت
اثنـاء قيـام اجلنـود االمـريكـيني بعـمليـة
تفتيش يف منطقة بهرز .
وقـ ــام اجلـنـ ــود مب ـصـ ــادرة بـنـ ــدقـيـتـني
آلـيتـني وثمـانـي بنـادق من نــوع (ايه كيه
 47اس) وماسورة بندقية واحدة.
كمــا اشــار الـبيــان الــى اعـتق ــال خمـســة
م ـ ـسـلحــني يف م ـنـ ــطقـ ـ ــة ه ــبه ــب خالل
عمليـتني ومصـادرة اكثـر من  15نظـاما
للـتفـجي ــرات واالسلحــة وانـهمــا نفــذتــا
بـ ــاسـنـ ــاد مـن قـ ــوات احلـ ــرس الـ ــوطـنـي
العراقي الوحـدة  203يف منطقة هبهب
الـتــي شهـ ــدت هجـم ــات ع ــدي ــدة شــنه ــا
ااملـسلحـون علـى مـواقع القـوات متعـددة
اجلنسيات.
ويف أربيل قـال شهود ان سـيارة مفـخخة
انـفجـ ــرت ظه ــر أمــس االح ــد يف وســط
مدينة اربيل الكردية يف شمالي العراق.
ولـم يعـ ــرف بع ــد م ــا اذا ك ــان االنـفج ــار
تسبب بوقوع ضحايا يف اربيل.
ويـعتبـر هـذا احلـادث االول من نـوعه يف
ه ــذه امل ــديـن ــة مـن ــذ انـفج ــار سـي ــارتـني
مفـخخـتـني يف االول مـن شـبـ ــاط 2004

مما ادى الى مقتل  105اشخاص.
ويف ســامــراء قـتل ش ــرطي واصـيب اخــر
بج ــروح اث ــر تع ــرضهـمـ ــا لهج ــوم أمــس
االحــد فـيمــا كــانــا يقــومــان بــدوريــة يف
شـمال بغـداد كمـا اعلنت الـشرطـة أمس
االحد.
وقــال العقيـد عـادل عبـداهلل من شـرطـة
بل ـ ــد "ان ش ـ ــرط ـي ـ ــا قــتل واص ـيــب اخ ـ ــر
بجروح عندما فـتح مسلحون النار على
ع ــربتـهم أمــس يف يثــرب" علــى بعــد 57
كلم الى شمال بغداد.
واضاف "ان السكـان اتصلوا بنـا ليقولوا
لنــا ان هنـاك شــرطيــا قتل وان اجلـريح
موجود يف احد املنازل".
ومـع اقتــراب مــوعــد االنـتخــابــات يف 30
كــانــون الـثــانـي املقـبل يقــوم املــسلحــون
بـهجـم ــات ت ـسـته ــدف رج ــال ال ـش ــرط ــة
واحلـرس الـوطـني املـفتــرض ان يتـولـوا
حماية املراكز االنتخابية.
ويف بغ ــداد اعلـن اجلـيــش االمـي ــركـي يف
بيـان أمـس االحـد ان عـنصــرا من قـوات
امل ــارينــز قـتل امـس األول الــسبـت اثنــاء
عملية يف محافظة االنبار.
وجــاء يف بيــان اجليــش االميــركي "قـتل
عـنصـر من الفـرقـة االولـى للمـارينـز يف
معركـة يف  11كانون االول اثناء عمليات
الرسـاء االمـن واالستقـرار يف محــافظـة
االنبار".

يف الذكرى االولى العتقاله

صدام يرضب عن الطعام
بغداد /اف ب
اعلن احـد محـامي صـدام حسـني امس
االحـد ان الرئـيس العـراقي اخمللـوع بدأ

اجلمعـة املاضيـة مع احد عشـر مسؤوال
يف ال ـن ـظ ـ ــام ال ـ ـس ـ ــابـق مع ـتـقلــني ل ـ ــدى
القـوات االميـركيـة اضرابـا عن الـطعام.

العراقيون يتحولون إلى الجئني يف بلدهم!

احلكومة صامتة ..وعوائل
الفلوجة تعيش كارثة
انسانية حقيقية

املارينز يواصـلون (تطهير اجليوب )يف الفلوجة

الفاتيكان يتعاطف مع طارق عزيز
املدى/متابعة صحفية
متـكـن طـ ــارق عـ ــزيـ ــز مـن اقـن ـ ــاع بعــض
املــتع ـ ــاطفــني يف الفـ ــاتـيـكـ ــان بــتقـ ــدمي
نصـائح قـانــونيـة مجــانيـة للـدفــاع عنه
ضد جـرائم احلرب ،وضمن طـارق عزيز
خدمات محامني ايطاليني بعد اتصاله
مبجموعة من القساوسة الكاثوليك.
وكـان طـارق عـزيـز قـد كـتب إلـى عـائـلته
مـن الـ ــسجــن يف بغـ ــداد طـ ــالـب ـ ـاً مــنهـم
االتـصــال بــاالب جــان ـ مــاري بـني ــامني،
القـس اليـساري الـذي متكن من تـرتيب
لق ــاء مـثـيـ ــر للج ــدل بـني ط ــارق ع ــزي ــز
والبـابا قبل احلرب العام املاضي .ويقوم
االب بـ ـن ــيـ ـ ـ ــام ــني بـق ــيـ ـ ـ ــادة دع ــم ديـ ـن ــي
وقــان ــوني لـطــارق عــزيــز الــذي لـم يعـلم
بعـد طـبيعـة الـتهم الـتي ستـوجه ضـده.
وحتظـى هذه احلـملة بـدعم املـونسنـيور
اميـ ــانـ ــوئــيل ديـللـي ب ـطـ ــري ـ ــارك بغـ ــداد
وال ــزعـيـم ال ــروحـي ل ـطـ ــائف ــة الـكل ــدان
الكــاثــولـيك الـتـي يـنـتـمـي إلـيهــا طــارق

استئناف تصدير النفط من حقول كركوك
كركوك /ابراهيم خليل

استــؤنـفت صــادرات الـنفـط العــراقـي من
احلق ــول ال ـشـم ــالـي ــة ال ـسـبـت بع ــد قـي ــام
مسلحني يف الـشهر املاضي بـتفجير جزء
مــن األن ـب ـ ــوب ال ـ ــرئ ـي ـ ـســي الـ ـ ــذي يحــمل
النفـط اخلـام إلـى تــركيـا .وقـال مـسـؤول
من شـركــة نفـط الــشمــال إنه سيـتم ضخ
 500ألف برمـيل يومـيا مـن حقول شـمال
العراق إلى ميناء جيهان التركي.

وأضـ ــاف ق ـ ــائال( :إن ال ــضخ بـ ــدأ الـ ـسـبـت
وســنحـ ــاول زي ـ ــادته إذا لـم تـقع عــملـيـ ــات
تخريب).
وكـان مـسلحـون قـد فجـروا أنبـوب الـنفط
الذي يربط حقول كركوك مبيناء جيهان
التركي يف  15تشرين الثاني املقبل.
وقـ ـ ــد أدى الـهجـ ـ ــوم إل ـ ـ ــى وقف صـ ـ ــادرات
الـ ـشـم ـ ــال العـ ــراقـي مـن الــنفــط كـمـ ــا أن
املـ ـسـلحـني أشـعلـ ــوا الـنـيـ ــران يف اخملـ ــزون

ومحطة الضخ.
وكـان العـراق يـضخ  400ألف بـرمـيل عبـر
تــركيــا قـبل حــدوث سلـسلــة مـن عمـليــات
التخريب يف تشرين الثاني املاضي.
ويـذكـر أن مـسلحني دأبـوا علـى استهـداف
الـبـنـيـ ــة األسـ ــاسـيـ ــة ل ـصـنـ ــاعـ ــة الــنفــط
العــراقي يف محـاولـة إلضعــاف احلكـومـة
العــراقـيــة املــدعــومــة مـن قـبل الــواليــات
املتحدة.

عزيز.
ويع ــد ت ــورط الكـنـي ـس ــة يف ال ــدف ــاع عـن
طــارق عــزيــز احــراج ـاً لــرئـيــس الــوزراء
االيـطــالـي سـيلفـيــو بــرلــسكــونـي الــذي
تــدعـم حكــومـته الــوجــود األم ــريكـي يف
العراق.
ويقول منـاصرو عـزيز أنه لم يـكن سوى
دبـل ـ ـ ــوم ـ ـ ــاســي لـكــن الــب ـ ـ ــريـ ــط ـ ـ ــان ـيــني
واالم ـ ــريـك ـيــني يعــتق ـ ــدون ب ـ ــأن دوره يف
الـدفــاع عن نـظـام صـدام حـسـني يجعل
مــنه م ـ ـس ـتـحق ـ ـ ـاً للـعق ـ ــاب .وق ـ ــال االب
بـنـيــامـني "ان عــزيــز صــديقـي وقــد كــان
رجالً دبلومـاسيـاً وليس عـسكريـاً .طلب
من عـائلته االتصال بـي يف متوز املاضي
لـلمـســاعــدة يف الـتنـسـيق للــدفــاع عـنه،
وعــنـ ـ ــدمـ ـ ــا حتـ ـ ــدثــت مـع القـ ــسـ ـ ــاوسـ ـ ــة
وافقـونـي علــى ذلك ،مـن حقـي ان افعل
ذلك من الـناحـية األخالقـية ،احملـامون
سيعملـون من اجلـه مجانـاً كون عـائلته
يـع ـ ـ ــوزه ـ ـ ــا امل ـ ـ ــال الـالزم ل ـ ـ ــدفـع اتـع ـ ـ ــاب

احملامني".
ومع ان الفـاتـيكــان رفض الـتعلـيق علـى
هـذه القضـية إال انه شجع رجـال الدين
علـ ــى القـيـ ــام مبـبـ ــادرات غـيـ ــر رسـمـيـ ــة
كـطــريقــة ملعــاجلــة املـســائل الــسي ــاسيــة
احلـسـاســة .وبعـد ان قـام االب بـنيــامني
ب ــالـتح ــدث مـع املكـتـب الـب ــابـ ــوي تلق ــى
رسـالـة تعـاطـف من الكــاردينــال اجنيلـو
سودانو وزيـر خارجيـة الفاتيكـان يشكره
فيهـا علـى عـمله مـن اجل (بنــاء روابط
مع العراقيني والعالم العربي).
ولم تـشـر الـرسـالـة صـراحـة إلـى قـضيـة
ال ـ ــدف ـ ــاع عــن ط ـ ــارق ع ـ ــزي ـ ــز لـكــن االب
بنيامني قال (أنهم يدعمون ما نفعله).
ويف الـشهـر املـاضي سـافــر االب بنيـامني
مع فـريقه إلى العـاصمة األردنيـة عمان
للقـاء ابن طـارق عـزيـز ،زيـاد .وقـال زيـاد
طــارق عــزيــز "ان االب بـنـيــامـني يعــرف
ابــي جــي ـ ـ ــداً وطـلــب مــن مـح ـ ـ ــامــني يف
ايطاليا الدفاع عنه مجاناً".

الرمادي/سمير كامل
بع ـ ــد م ـ ــرور شه ـ ــر م ـ ــات ـ ــزال الع ـ ــوائل
النـازحـة من مـدينـة الفلـوجــة تعيـش
حاله انسانية صعبة من جراء نقص
املـواد الغـذائيـة واملـستلـزمـات الـطبيـة
واخلدمية .
اعلـن ذلك جلريدة املـدى السيد زامل
محـسن الـدليـمي مـديـر مـركـز اغـاثـة
الالجـئـني مـن م ــديـن ــة الـفل ــوج ــة يف
احلبـانيـة وقال بـأن املركـز بات عـاجزا
عــن تقـ ــدمي ولـ ــو بـ ــاملـمـكـن لـلع ـ ــوائل
النازحـة اخلدمات االنسانية والطبية
بـ ـ ـس ـب ــب نق ــص الـ ـ ــدع ــم املقـ ـ ــدم مــن
الوزارات املعنية واملنظمات االنسانية.
واضاف ان لدى املـركز ما يقارب الفي
عائلـة تضـم اكثر مـن اربعة عـشر الف
نـ ـ ـس ـم ـ ـ ــة معـ ـظ ــمهــم م ــن االطفـ ـ ــال
والـنـ ـسـ ــاء والـ ـشـيـ ــوخ وم ـ ــا زال اغلـب
ابنـائهم مجهولـي املصير مـنذ احداث
الـفلـ ــوجـ ــة يف بـ ــدايـ ــة شهـ ــر تـ ـشـ ــريـن
الثــاني وال يعـرفـون هل هـم احيـاء ام
يف عداد املوتى .
واض ـ ـ ــاف ان ه ـ ـ ــذه الـع ـ ـ ــوائـل تـع ـ ـ ــانــي
النقـص يف اخلدمـات بدءاً مـن توفـير
ال ـ ـ ـس ـك ــن والـغـ ـ ـ ــذاء مـ ـ ـ ــرورا بـ ـنـقـ ــص
اخلـ ــدمـ ــات ال ـطـبـيـ ــة والــصحـيـ ــة وان
امل ـس ــاكـن احل ــالـي ــة ال تفـي ب ــالغ ــرض
املـطلــوب اذ جتــد يف الـشقــة الــواحــدة
مــن ثالث ال ـ ــى اربع ع ـ ــوائـل ومع ـظـم
ه ــذه الع ــوائل خــرجـت ب ــانفــسهــا ويف
هـ ــذه احلـ ــالـ ــة حتـتـ ــاج ال ـ ــى املالب ــس
الـشتـويـة والفــرش واالغطيـة ووسـائل
الــطبـخ والتــدفئــة وال سـيمــا نـحن يف

حماكمة صدام ...بيد احلكومة ام بيد قضاء مستقل ؟
بغداد/املدى
يف اتصـال هـاتفي اجـرته (املـدى) يـوم
امـ ـ ــس مع احـ ـ ــد اعـ ـضـ ـ ــاء احملـك ـمـ ـ ــة
اخلـاصـة بجـرائم احلـرب ،التي انـيط
بهـا محـاكمـة اعضـاء الـنظـام السـابق
امل ـتـه ـمــني بـج ـ ـ ــرائــم ض ـ ـ ــد الـ ـ ـشـعــب

الع ــراقـي واالن ـس ــانـي ــة رفـض ال ـسـي ــد
قـي ــس ه ـ ــاشـم االدالء ب ـ ــاي ت ـص ـ ــريح
صـحفـي حـ ــول مـ ــوعـ ــد احملـ ــاكـمـ ــة او
آلياتها او ما الى ذلك .
الغـريب ان السـيد هـاشم قـال (ان امر
احملاكمة منوط مبجلس الوزراء ).

وال ن ـ ــدري هل يـعلـم الـ ـسـيـ ــد ع ـضـ ــو
احملـكمــة الــذي يــرفــض التـصــريح ان
ام ــر هـ ــذه احملكـم ــة مـن املفـت ــرض ان
يـكـ ــون بـيـ ــد ق ـضـ ــاء مـ ـسـتـقل ال بـيـ ــد
سلـط ــة تـنفـي ــذي ــة ال متـلك ش ــرعـي ــة
شعبية .

مشكالت قوات األمن العراقية برؤية تقرير أمريكي
بغدادBBC /
طـبقــا لألرقــام املـكتــوبــة علــى الــورق
يـب ـ ــدو ق ـ ــوام ال ـ ــوح ـ ــدات الع ـ ــراقـي ـ ــة
احمللية يف اجليش واحلرس الوطني
والشـرطـة وحـرس احلـدود ضخمـا -
إذ يـبلغ نحـو  170ألفـا مقـارنـة بـ130
ألف جندي أمريكي.
غـي ــر أن تـلك األرق ــام تخفـي ف ــروق ــا
ك ـب ـي ـ ــرة يف ال ـت ـ ــدريــب والق ـ ــدرة بــني
القـطــاعــات اخملـتلف ــة وال تعـبــر عـن
املـشـكالت الـتـي ت ــواجه تلـك القــوات
يف اكتـساب الشـرعية أمـام العراقيني
مــن دون ت ـ ـ ــدريــب ج ـي ـ ـ ــد واملـع ـ ـ ــدات
املـ ــطلـ ـ ــوب ـ ـ ــة والق ـبـ ـ ــول مــن جـ ـ ــانــب
الع ــراقيـني ،ال ميكـن أن تتـمتـع تلك
القـوات بكفـاءة ،وهـو مــا تفتقــر إليه
حتى اآلن.
وقــال الـتقــريــر الــذي أصــدره مــركــز
الـدراســات االستـراتـيجيـة والــدوليـة
يف واش ـن ـ ـطــن عــن املـ ـ ـشـكـالت ال ـتــي
تــواجه القــوات العــراقيــة ،إنه يـتعني
أن جتعل الــواليــات املـتحــدة مت ــويل
وت ــدريب وجتـهيــز القــوات الع ــراقيــة
أولـويـتهـا األولــى إذا أرادت مكــافحـة
الهجمات املتصاعدة بنجاح.
ويق ـ ــول ك ـ ــاتــب الــتق ـ ــري ـ ــر ان ـت ـ ــونــي
ك ــوردسـمـ ــان إنه ب ــرغـم أن عــملـي ــات
التـدريب بـدأت تكـتسب زخـما ،إال أن
الـتق ــدم احل ــاصل أبـط ــأ مم ــا يـكفـي
لتـوفيـر ما يلـزم من القـوات لضـمان
األم ــن قـ ـبـل االنـ ـتـخ ـ ـ ــاب ـ ـ ــات املـق ـ ـ ــرر
إجراؤها بنهاية كانون الثاني.
وي ـ ـضـ ـيـف الـ ـتـقـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــر أن الـقـ ـ ـ ــوات
األساسية اجلـاهزة للقتـال تناهز يف
الواقع ستة آالف جندي فقط.
كـم ــا أن هـن ــاك اخـتالف ــا يف الـت ــوجه
بـني احلكــومــة الع ــراقيــة والــواليــات
املـتحدة ،فـاحلكومـة العراقـية تـرغب
يف التعـجيل بــالتــدريب ونـشـر قـوات
عــراقيــة يف الـشــوارع بيـنمــا ال تــريــد
الواليـات املتحدة مـا يصفه التقـرير
بأنه "إسراع نحو الفشل".
كـمـ ــا أكـ ــد الــتقـ ــري ـ ــر علـ ــى أهـمـيـ ــة
احلصول على الدعم الشعبي.
وقـ ــال "إن أف ــضل قـ ــوات عـ ـسـكـ ــريـ ــة
وشــرطيــة وأمـنيــة عــراقيــة وأكثــرهــا

فـاعلية ستفـشل ما لم يشـعر السواد
األع ـ ـظــم مــن الـع ـ ـ ــراق ـيــني أن تـلـك
القـ ــوات تخـ ــدم حك ــوم ــة م ـش ــروع ــة
ولـيـ ـســت أداة للـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة أو
"احملتلني" من التحالف".
وي ـضـيـف أن تلـك الق ــوات لــن تك ــون
جــاهــزة إال العــام املـقبـل ولن تـتمـتع
بـالقـوة الكـافيـة لالضطالع بـأصعب
املهـام إال بـأواخـر عــام  2005أو أوائل
2006.
ومـن بـني املـ ـشـكالت الـتـي حـ ــددهـ ــا
التقرير:
ال ـ ــدفـع بق ـ ــوات تــنق ــصه ـ ــا اخل ـب ـ ــرة
لـلعمـل حتت ضغـوط قـد تـسفــر عن
إحجامهـا عن القتـال أو التهـرب من
اخلــدمــة .والفـســاد والــركــود ووجــود
اتـص ــاالت مع امل ــسلحـني مـن ج ــانـب
ال ـ ــرتـب الـكـبـي ـ ــرة .ي ـ ــذك ـ ــر أنـه ألقـي
القبض علـى لواء بـاحلرس الـوطني
يف أيلـول ،بـينمـا اتـهم عقيـد يف وقت
الحق مبساعدة املسلحني.
ويخلـص التقـريـر إلـى أنه ال يـوجـد

"موعـد سحري اآلن للتكهـن بالوقت
الـ ـ ــذي س ـيـكـ ـ ــون ف ـيـه العـ ـ ــراق ـيـ ـ ــون
مـستعدين لتـولي املهام بـالكامل من
قوات التحالف".
ويـ ــدرك املـ ـسـلحـ ــون سـيـ ــاسـ ــة بـنـ ــاء
القـ ــوات األمـنـي ـ ــة العـ ــراقـيـ ــة ،ولـ ــذا
يهــاجمــون تلك القـوات مبـا أمكـنهم
من قوة.
ويقـدر أن نحــو ألف من قـوات األمن
العراقية لقوا مصـرعهم منذ نيسان
 2003واألرقام ال تشمل الذين راحوا
ضحايا الـتفجيرات أثنـاء انتظارهم
يف ط ــوابـي ــر االلـتح ــاق ب ــالـتجـنـي ــد
ضمن تلك القوات.
وب ـ ــرغــم ذلـك م ـ ــازال جت ـن ـيـ ـ ــد تلـك
القـ ــوات مـ ـسـتـمـ ــرا ،ورمبـ ــا مـن بـني
األسباب التي يعزى لها ذلك الراتب
البـالغ  200دوالر شـهريـا إضافـة إلى
سـتة دوالرات يومـية بدل طـعام ،وهو
راتب مغر يف بلد يعز فيه العمل.
وقـد قــال رئيـس الـوزراء إيــاد عالوي
بعــد تفقـد مــوقع إحـدى الـهجمـات:

"وج ـ ــدت امل ـئ ـ ــات يف ـ ــدون لل ـت ـط ـ ــوع،
وكلهـم ثق ــة ،إنهـم مـصـمـم ــون عل ــى
هزمية اإلرهاب وهزمية املسلحني".
غير أن شابا اسمه صالح عباس عبر
عـن القلق الـذي يـشعـر به أفــراد من
تلـك الق ــوات ب ــرغــم ذلك ،إذ أصـيـب
يف انفج ــار قنـبل ــة أثن ــاء انتـظــاره يف
طابور االلتحاق بالتجنيد.
فـق ـ ـ ــد ق ـ ـ ــال صـالح "ك ـيـف ميـكــن أن
يقــدم أحــد عل ــى التـطــوع بعــد هــذه
الكــارث ــة؟ لن أنــضم ،أفـضل الـعيـش
على اخلبز فقط".
وقد حتدث صالح مبرارة عن القوات
األمـريكيـة ،قـائال "إن األمـريـكيني ال
يـ ـ ــريـ ـ ــدون ج ـيـ ـ ـش ـ ـ ــا يف العـ ـ ــراق ،وال
ي ــري ــدون اســتقـ ــرارا .إنهـم ي ــري ــدون
دمــارا حـتــى يـت ـسـن ــى لهـم م ــواصلــة
البقاء".
مــثل هـ ــذا احلـ ــديـث ممــن يفـتـ ــرض
أنهم من احلـلفاء ليـس بادرة طـيبة.
حـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ـ ــا يـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولـه كـ ـ ـ ـ ــات ــب
التقـ ـ ــرير.

ظــروف جــويــة بــاردة ومعــظم الــشقق
الـتـي تــأوي ه ــذه الع ــوائل هـي مجــرد
هـ ــيـ ـ ـ ـ ــاكـل خـ ـ ـ ـ ــالـ ــيـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن االبـ ـ ـ ـ ــواب
وال ـشـب ــابــيك ،وسـبـبـت ه ــذه االوض ــاع
السيئـة الكثير من االصـابات املرضيه
مـ ـنـه ـ ـ ـ ــا االسـه ـ ـ ـ ــال ل ـ ـ ـ ــدى االطـف ـ ـ ـ ــال
واالنفلـوانـزا وحــدوث االسقـاط لـدى
النساء احلوامل.
واشـ ــار إلـ ــى ان اخلـ ــدمـ ــات الــصحـيـ ــة
محـ ــدودة اذ ان اليـ ــوجـ ــد يف مـ ــديـنـ ــة
احلبانـية سوى مركز صحي واحد وال
يستطيـع ان يقدم خدمـات لثلث هذه
االعداد املذكورة.
وعـ ــمـ ـ ـ ـ ــامت ت ـ ـ ـ ـسـل ـ ـمـه مـ ــن الـ ـ ـ ـ ــوزارات
واملنظمات االنسانية اجاب:لم يتسلم
مـركـزنـا سـوى مـواد غــذائيـة محـدودة
وال تفي بالغرض املطلوب مشيرا إلى
انـه مت االتف ـ ـ ــاق مع وزارات الـ ــصحـ ـ ــة
والـتجارة والصنـاعة ووعدونـا بتقدمي
اخلــدمــات املـطلــوبــة ومـضــى عـشــرون
يـومــا ولم يـصـل اي شيء فـيمــا اثنـى
خـ ـيـ ـ ـ ــرا عـلـ ـ ـ ــى الـعـ ـ ـ ــوائـل املـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ـ ــورة
واجلـمعيات اخليـرية التي اسـتطاعت
ان تق ــدم كل م ــا يف وسعهــا مـن م ــأكل
وملبـس والتي لـوال جهـودهــا لشهـدت
هذه العـوائل كارثـة انسـانيـة حقيقـية
.
واختتـم اللقاء قـائال :أناشـد الوزارات
واملـنـظـم ــات االن ـس ــانـي ــة ب ــاالضــطالع
بواجـباتها االنسانيه ومساندة االالف
م ــن العـ ـ ــوائل ال ـتــي ف ـ ــرت م ــن ويالت
احل ـ ــرب وال ـ ــدم ـ ــار لــتقـع يف وجح ـيــم
اجلوع والعراء.

رواية الدكتاتور يف
فصلها األخري
حيدر سعيد
يف مـثل م ـس ــاء ه ــذا الـي ــوم قـبل سـن ــة
اعـتـقلــت القـ ــوات األمـ ــريـكـيـ ــة صـ ــدام
حسني يف جحر قرب تكريت.
وكـ ـس ـ ـرَ الـ ــدكـتـ ــات ـ ــور (أفقَ الـت ـ ــوقع) -
بتعبـير نظـريات النقـد األدبي ـ فوضع
نهـاية كومـيدية للـنسخة العـراقية من
رواي ـ ــة ال ـ ــدك ـت ـ ــات ـ ــور ،ذلـك ال ـن ـم ـ ــوذج
اجلـمعي الـذي يـتكــرر بتـشـابه غــريب،
يف كل األزمنة وكل األمكنة.
كـســر الــدكتــاتــور أفـق التــوقع ،بعــد أن
انبـنت رواي ـةُ ال ــدكتــاتــور يف مـخي ــالنــا
علـى خـامتـة تـراجيـديــة ،ينتحـر فيهـا،
ل ـ ــوحـ ـ ــده أو مع ع ـ ـشــيق ـتـه ،أو يح ـ ــرق
مــديـنـته ويغـنـي ،أو يُقـتَل يف معــركـته
األخيرة ضد أعدائه.
ك ــانـت رواي ــة ال ــدكـت ــاتـ ــور،يف العـم ــوم،
تختـم بـ(شرف شخصـي) .ولكن صدام
حـسـني لم يحـظ حتـى بهـذا الـشـرف،
فلـم يُقتَل يف املعركة ،ولـم ينتحر .وقد
ظل أول ـئــك املق ـت ــنع ـ ــون ب ـ ــشج ـ ــاع ــته
واملــوهــومــون بهــا يـنتـظــرون انـتحــاره،
فهـو اخلـامتــة املنـطقيـة لـروايـته ،بعـد
أن لـم يـنــتحـ ــر حـني أخـ ــرجــته قـ ــوات
أجـنـبـيــة مـن قـصــوره وهــزمـت جـيــشه
وأسقطت عاصمته.
كـان أولئك املوهـومون بشجـاعة صدام
يـنـتـظــرون انـتحــاره قـبل اعـتق ــاله ،يف
مــشهــد رسـمه مـخي ــالن ــا بت ــراجيــديــة
عــالـي ــة :أنه يـضع م ـس ــدسه يف جـيـبه،
وسـي ـطـلق الـنـ ــار علـ ــى نف ــسه قــبل أن
يُعتقَل.
ولـكن صـدام لـم يفعل هــذا ،واستــسلم
راضي ـاً ،فــرح ـاً بــاالعـتقــال ،ألنـه أجنبُ
من أن يـنتحـر ،وأكثـر حبـاً للحيـاة من
أن ي ـخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــم ح ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتــه بـ(شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف
شخصي).هـكذا بـدا سعيـداً وهو يـريد
أن ي ـطـمـئــن عل ـ ــى صحــته حـني ك ـ ــان
يـفحــصه ال ـطـبـيـب األمـ ــريـكــي بُعـيـ ــد
اعتقاله.
وهـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــذا ،رضـ ــي صـ ـ ـ ـ ـ ــدام بـ ـ ـ ـصـفـ ـ ـ ـ ـ ــة
(ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذل ـ ـ ـيــل)،ف ـ ـ ـ ـض ـالً عـ ـ ــن صــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الــدكتـاتـوريـة ،بعـد أن كـان بـطل روايـة
الدكتاتورية (دكتاتوراً شجاعاً).
وهـك ـ ــذا لـم يُـتَـح لالنــتح ـ ــار أن يـك ـ ــون
الفصل األخير يف رواية صدام حسني،
وبقي الفصل األخير مفتوحاً.
غيـر أن هـذه الـروايـة روايــة عن مـاض
حسب.
ينبغي لنـا أن ندرك ،بوضـوح وصراحة
وشفـ ــافـيـ ــة ،أن صـ ــدام حـ ـسـني أصــبح
مج ــرد م ــاض ،ولـم يـبق مـنه أي شـيء
للمـستقبـل ،فلم تبـق منه حتـى فكـرة.
وإذا كـان هتلـر قد تـرك الفكـرة النـازية
حية بعـد أن انتحر ،فـإن صدام حسني
لم يتـرك سـوى شـواهـد املـوت والـدمـار
واخلراب.
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