
6مجتمع مدني CIVIL SOCIETY

تعــــددت وجهــــات الـنــظــــر بـني ابـنــــاء
الـــوطن الــواحــد واخـتلـفت ايـضــاً يف
تــسـمـيـــة اعـمـــال العــنف والعـملـيـــات
املـسلحــة التي حتـدث هنـا وهنـاك يف
عـدد من املـدن العـراقيـة والـتي تقـوم
بـهـــــــا مـجـــمـــــــوعـــــــات مـــن املـلـــثـــمـــني،
فـالـبعض يـسميهـا مقـاومـة والـبعض
اآلخـــر يــطلـق علـيهــــا كلـمـــة ارهـــاب،
بـيـنـمــــا تــنعــتهــــا الــبقـيــــة الـبــــاقـيــــة
بـــالـبـــربـــريـــة وتـنــســبهـــا الـــى قــطـــاع
الــــــطـــــــــــرق، يف حــــني حتــــمـل بـعــــــض
اجلهــات الــرسـمـيــة وغـيــر الــرسـمـيــة
جهـات خـارجيـة مسـؤولـة مـا يحـدث.
واملــدى اميــانــاً مـنهـــا بحــريــة الــرأي
ونــعـــــــمـــــــــــــــــة االخـــــــتــالف تـــــــنــقــل يف
استـطالعهـا هــذا وجهـات نـظـر عـدد
مـن االطـــراف عــســـى ان يــســـاعـــدنـــا
تعـــدد زوايـــا الـــرؤيــــا يف الكـــشف عـن
احلقيقة والتوصل الى تسمية مثلى

ملا يحصل يف العراق.
فوضى 

يقـــــول ابــــــو محــمـــــد) 60 عـــــامـــــا(ً يف
اجـــابــته علـــى ســـؤالـنـــا الـــذي يقـــول
)مقــاومــة ام ارهـــاب( ال مقــاومــة وال
ارهـاب انهـا فـوضـى ولـدتهـا الظـروف
االمـنـيـــة الــسـيـئــــة وضعـف االجهـــزة
الــتــنفــيـــــذيـــــة وهــنـــــاك الـكــثــيـــــر مــن
اصحـاب الـسـوابق الــذين ال يـريـدون
سـيادة القـانون ألن القـانون والنـظام
يحـــد مـن نــشـــاطهـم ويعـيـــدهـم الـــى
الــسجـــون وان مـــا يحـــدث يف الـــوقـت
احلاضـر نتيجـة طبيعيـة يف مجتمع
اطلق فـيه الـنـظـــام الــســــابق العـنـــان
ملئــات اآلالف مـن القـتلــة واجملـــرمني
واصحــــاب الـــســـــوابق ووافـقه الــــراي

خالد حميد قائالً:
نعم انهـا الفـوضـى الـتي سـاهـمت يف
صــنـعهـــــا قـــــوات االحــتالل وشـجعــت
علـيهـــا لـتــسـتـــدرج االرهـــابـيـني الـــى
السـاحة العراقيـة وتصفي حسـاباتها
معـهم. فـحيـنمــا جــردت الــدولـــة من
ثـالثـــــــة مـقـــــــومـــــــات اســـــــاســيـــــــة مــن
مقـومــاتهـا صـار البــد ان يحـصل مـا
حــصل فقــوات االحـتالل الـتـي الغـت
وزارات الـــداخلـيـــة واالعالم والـــدفـــاع
هـي التي سـاهمـت يف صنع الفـوضـى
فـهل ميـكــن الي دولـــــة عـــصـــــريـــــة ان
تقـــــــوم لهــــــا قــــــائــمــــــة مــن دون هــــــذه

ـ

بابل / مكتب املدى /عالء غزالة
نـشب عــراك بني طــالبـني يف متــوسطـة 14
متوز للبنني يف مدينـة احللة استخدم فيه
الطــالب )ا.م( سكـينـة تـستخــدم للحمـايـة
الـشخـصيــة، واملتعـارف عـليهـا يف الـشجـار
املـــسلـح، يف هجـــومـه علـــى الــطـــالـب )ع.م(
مما ادى إلى اصـابته بجروح يف كتفه. وقد
أصـيـب طالب املـــدرســـة االبـتـــدائـيـــة الـتـي
تـنــاوب هــذه املــدرســة املـتــوسـطــة بــالــذعــر
الـــشــــديــــد إذا ان احلـــــادث وقع عـنــــد بــــاب
املــدرســـة يف وقت خــروج طـالب املتــوسـطــة

ودخول طالب االبتدائية اليها،
قرابة الساعـة 12:30 ظهراً. ويبلغ عمر كل
من املهــاجم والـضحيـة 16 عـامــاً وهمـا يف

الصف الثالث املتوسط.
يقــول الــسيــد حــامـــد عبــد احللـيم مــديــر
مـــــدرســـــة 14 متـــــوز املــتـــــوســطـــــة ان االدارة
هــــــرعــت إلــــــى جنــــــدة الـــطــــــالــب اجلـــــــريح
واسـتـــدعـت شـــرطـــة الـنجـــدة الـتـي قـــامـت
بـنـقل املــصــــاب إلــــى املـــسـتـــشفــــى واوقفـت
الطالب املهـاجم. ويعزو السيـد حامد عبد
احللـيـم ظــاهــرة املــشــاجــرات بـني الـطالب
إلــــى الكـثـــافـــة العـــدديــــة الكـبـيـــرة لــطالب
املدرسـة، اذ يبـلغ معدل عـدد طالب الصف
الــــواحــــد 65 طــــالـبــــاً ممــــا يجـعل عــملـيــــة
املراقبة والتفتيش صعبة جداً. ويشير إلى
حــصــــول حــــاالت الـــشجــــار بـــشـكل يــــومـي
تقـــريـبـــاً وان ادارة املـــدرســـة قـــد اكـتـــشفـت
ســـابقــاً، اثـنــاء حـمالت تفـتـيــش فجــائـيــة،
حـمـل بعــض الــطـالب للـــسكـــاكـني واآلالت
اجلــارحــة، وقــامـت بفــصلهـم مـن املــدرســة
حــسب الـتعلـيمــات. ويــؤكــد الــسيــد مــديــر
املـدرسـة ضـرورة تقـليل عـدد طالب الـصف
الواحد، كما يدعـو اولياء امور الطلبة إلى
الـتعــاون مع ادارات املــدارس بهــذا الـصــدد.
وكـشف عـن خطـة للتـوعيـة واالرشـاد تقـوم
بهــا املــدرســة بــالـتعــاون مـع اوليــاء االمــور
لـبحـث هـــذه الـظـــاهــــرة ووضع املعـــاجلـــات
الكفيلـة بحلهـا كـونهـا مسـؤوليـة مـشتـركـة

بني املدرسة واولياء االمور.
ويف مـديـريـة تــربيـة بــابل، حــدثنـا الــسيـد
مـحــمـــــــود اجلــبـــــــوري مـــــــديـــــــر االشـــــــراف
االختـصــاص عن هــذا املــوضــوع نــافيــاً انه
يـشكل ظـاهـرة، ومـؤكـداً علـى ان مـا حـصل

مــنــــــذ مــــــا يـقــــــارب ســنــــــة و
مــنـــظــمــــة مــــركـــــز حلـــبجــــة
ملنـاهضة انفلة وابادة الشعب
الكـوردي ) جاك( منهمك يف
ـــــوثــــــائق اخلـــــاصـــــة جـــمع ال
ــــة املــتهــم الهــــولـنــــدي ــــادان ب
"فـرانس فـان آنـرات" املتـورط
يف جتــارة صفقــات االسلحــة
الكيمـياوية وانـواع اخرى من
ــــدمــــار الـــشـــــامل اسـلحــــة ال
ـــتـــي ـــيـــــــــا ال احملــــظـــــــــورة دول
اســـتـخـــــــــدمـهـــــــــا الـــنــــظـــــــــام
الصـدامي املـنهار يف جـرائمه
الكـبرى ضد شعب كوردستان
يف غـارات عـسكـريـة بـاملـدافع
ــــطـــــــــائـــــــــرات يف الـقـــــــــرى وال
ـــة والقــصـبـــات واملــــدن االهل
بـالـسكـان كمـدينــة حلبجـة و
وادي بـاليسـان وقرى مـناطق
ـــــان ويف كـــــرمــيــــــان و بهـــــديــن
ـــــة مـــــذابـح االنفـــــال الـــســيــئ
ــــــالــتـعــــــاون مـع الـــصــيــت و ب
بعـض االحـــزاب واملـنـظـمـــات

االنسانية الهولندية.
ــــــشــكـــيـل جلـــنــــــــة وقــــــــد مت ت
مـتكـــونـــة مـن ممـثلـي املـــركـــز
وممــثل احلـــزب االشـتـــراكـي
الـهولندي وبعـض الناشطني
يف اجملــاالت االنـســـانيــة وقــد
ــــــوكـــيـل مـحــــــام خــــــاص مت ت
ملتـابعـة قـضيــة املتهم املـذكـور
بغيـة تقـدميه لـلمحـاكـم عن
تورطه يف دعـم جرائـم صدام
ومسـاهمته يف ارتكاب جرائم
ضــد االنـســـانيـــة. ولتــوضـيح
ــــراي العــــام االمــــورجلـيــــا لل
وابنـاء شعبنا يف العراق و كل
مكـان ، اصـدر مـركــز حلبجـة
ـــاً ثـبـت فــيه عـــدداً مـن بـيـــان
الـــنـقـــــــاط الـــتـــي تـــتـعـلـق يف
مــتـــــابعــــة مــــوضــــوع املـــتهــم
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من مـؤسـسـات اجملـتمع املــدني
الــتــي أســــســت عـقــب انـهــيــــــار
الـنــظــام الــصــدامـي الـبغـيــض
ــــى عــــاتـقهــــا والـتـي أخــــذت عل
ـــــى حفــظ االدلـــــة املـــــاديــــــة عل
جــرائـمه والـتي قــدمـت لعــوائل
الـشهـداء واملفقـوديـن املسـاعـدة
والــرعــايــة الـتـي اعــادت جــزءًا
بــسـيـطــًا مـن رد العـتـبــار لهــذه

العوائل الكرمية.

آالف االضابير األمنية
ولغـرض تــسليـط الضـوء علـى
اهـداف اجلمعية ونشـاطها كان
لـنــا اللقــاء الـتــالـي مع رئـيــس
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صائب ادهم
حــاولت مغــادرة البـيت لـكن الهـواء
البـارد يف اخلـارج كـان يعـوي كـذئب
جـــــائع. الـبــــرد كـــــان )يقـــــرص( كل

شيء حتى اسفلت الشارع.
اجلت اخلـروج اجلو مكفهـر واملطر

سينهمر حتماً..
لـكــن خـــــروجــي كـــــانــت له اســبـــــاب
ـــــــواجـــب ـــــــة لـه صـفـــــــة  ال ضـــــــروري
االنــســـانـي وصفـــة وفـــاء الـصـــديق
لـصـــديقه الــذي يعــانـي مـنــذ مــدة
طـــــويلـــــة  اضــطـــــرابـــــات يف الـقلـب
والتـنفــس. يخـــرج من املــستــشفــى
ثــــم ال يـلــــبــــث ان يـعـــــــــــود الــــيـه او
يــستـدعــى له الـطبـيب الــى البـيت
علـى عجل.. احلـديث مع صـديقي
املريض كـان دائماً حـديثاً ذا شجن
وفـيه فــوائـــد معلــومــاتـيــة كـثـيــرة.
ــــــالغــــــاً ان قلــت: انــنــي ولـــــســت مــب
تخــرجت علـى يــديه حــاصالً علـى

شهادة )مثقف(.
صداقتنا تعود الى ايام الصبا. كنا
جيـراناً يف الـسكن كمـا كنـا نقتـسم
)رحلــة( واحــدة يف الـصـف الثـــالث
املتـوسـط شعبــة )ب( يف متــوسطـة

االعظمية للبنني.
مـذ تلـك الفتــرة املبكـرة كـان قـارئـاً
نـهـــمــــــــا قــــــــرأ مــــــــاركـــــس ولـــيـــنـــني
ــــــوفــيــتـــــسـكــي ــــــولـــــســتــــــوي ودي وت
وتــشـيخــوف. كـــان معجـبــاً بــاالدب
الـــــروســي ويـــصـفه دائــمـــــاً انه ادب
عـــمالق كـــــذلـك قــــــرأ طه حـــــســني
والـزيـارات وجـورجي زيـدان واحمـد
لـطفي الـسيـد وحفـظ الكـثيــر من
القصـائـد للبـارودي وعـلي محمـود

طه والرصايف ود. ناجي..
كــــانـت مـكـتـبــته عــــالـيــــة عــــامــــرة.
يقـضي فيهـا جل وقته وكـان يطلق
عـليهـا )احلـديقـة( ويـسخـر بـشـدة
مـن بعـض اصــدقــائه الــذين كــانــوا
يــــســمـــــونهـــــا )دار الـعجـــــزة( ويـــــرد
علـيهـم بـــالـلهجـــة املـصـــريـــة: ربـنـــا
يشفيكم لكنه كان يعلم انهم كانوا
يـشاكـسونه ويـستلـطفونـه ليس اال
وبــــســبــب شغـفه بـــــاالدب الـــــروســي
صـار يـستــدعي الــى االمن العـامـة
بـني حـني وآخـــر يـــســتجـــوب فــيهـــا
بـتهمـة االحلـاد. ويف كل مـرة كـانـوا
ال يـجــــــدون ضــــــده اي دلــيـل كــــــان
يخـرج من معـتقلهم مثل )الـشعرة
مـن الـعجـني( مــــوضحــــاً انه قــــارئ
لالدب الـــروسـي )القـــومـي( ولـيــس
االدب الـــشـيــــوعـي )االممـي( وكــــان
يشــرح لهم الفـروقـات الـكثيـرة بني
االدبني مؤكـداً اختالف ينـابيعـهما

ومرتكزاتهما ومنطلقاتهما.
بــرغـم ذلك كــان ميكـث يف ضيــافــة
)االمـن العــام( اســابـيع واشهــراً ثم
يطلقون سـراحه بكفالـة تكتب من
قبل حـاكميـة االمن العـامة وتـرفع
الـــى الــسـيــــد العـــام )نـــاظـم كـــزار(
الـــذي كـــان يــضع علـيهـــا هـــامــشـــاً

بالقلم االحمر:
- تستـمر مـراقبته وتـتابع عـالقاته

وصالته..
تعـــــددت مـــــرات اعـــتقــــــاله حــتـــــى
اكـتــــشف الــطـبـيــب علـــــة يف قلــبه.
وبـدأت تظهر علـيه حاالت الضعف
والـــوهـن وصعـــوبـــات يف الـتـنفــس.
وراح يقــاوم ويــراجع املــستـشـفيــات
والعـيــــادات املــتخــصــصــــة ســــألــته
يـومـاً: ملــاذا ال تسـافـر الـى اخلـارج؟
وتــنقـــــذ نفـــسـك مـن االعــتقـــــاالت
املـستمـرة وحتظـى يف الوقـت نفسه
بـعـالج  جـــــيــــــــــــد يـــــنـهـــــي ازمـــــتـــك

القلبية؟
قــال: رفـضــوا اعـطـــائي جــواز سفــر
وحــــذرونـي يف االمــن العــــامــــة مـن
الـــــسعــي لـلحـــصـــــول علـــــى جـــــواز،
ــــــرك هــــــذا احــــــدهـــم قــــــال لـــي )ات

املوضوع مو زين عليك..(!
قـال: سـألـته: هل الـسفـر ألغـراض

صحية- انسانية )مو زين عليّ(!
اجــاب: انت تـتحــايل، قلـبك سلـيم

لكن عقلك غير سليم..!
قلـت له: يــا سـيــدي.. املـثل يقــول:
العقل السليم يف اجلسم السليم.

اجابني قائالً: شوف بإختصار انت
مـشكـوك فيـك ومالعيـبك نعـرفهـا

كلها..! ال ميكنك خداعنا.
بعـــد اسبـــوع من هــذا احلــوار. نقل
صـــاحـبـي فجـــأة الـــى املــسـتـــشفـــى
ووضع يف غــرفــة الـعنــايــة املــركــزة.
ـــــام غـــــادر وبعـــــد مـــــرور عــــشـــــرة اي
املستشفـى وأوصاه االطباء بالتزام
الــــراحــــة الـتــــامــــة وعــــدم بــــذل اي
مجهــود بـضـمن ذلـك التــوقـف عن
ـــــم ان ال ـــــت اعــل الــقــــــــــــــــراءة. وكـــــن
اعـتـــراض عـنـــده مـن مــنعه عـن كل
شــيء اال القـــــراءة الن يف القـــــراءة
كل مـعنــى وجـــوده وانه يلهـث نحــو
مفـــردات الكـالم اكثــر مـن مفــردات

الطعام.
وهــــو يف هــــذه )احملـنــــة( الـقلـبـيــــة
ـــــــــى الـــبـــيـــت عـــــــــدد مـــن جـــــــــاءه ال
ـــــوسالت )األمــنــيــني(. لــم تــــشـفع ت
اهلـه معهـم. اقـتــادوه ألن )الــسـيــد
العــام( مـصــر علــى رؤيـته وتــوجـيه

بضعة اسئلة اليه.
ذهب معـهم. ضعـيف واهن شـبحي
احمليـا وقـد تـأبـط كيـســاً فيه دواؤه
وكـتاب يضـم مجموعـة من قصـائد

اجلواهري.
كـان يتـوقع ان )يتـأخــر( يف معتقل
االمـن العــامــة كــالعـــادة لكـنه هــذه
املـرة لم يتأخر  وامنا جاؤوا به الى

بيته ميتاً..!
قــال )االمـنـيـــون( ألهله بـبــســاطــة
لعـن اهلل الــــسكـتـــة الـقلـبـيــــة  : انه
اآلن يف الـــطـــب العـــــدلــي: اذهــبـــــوا

لتسلمه..
ـــــراً.. ثــمـــــة ســــــؤال: هل مـــــات اخــي
بـــالـــسكـتــــة القلـبـيـــة ام بـــالـــسكـتـــة
ـــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة(..!؟ )ال

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ذاكرة املعتقالت 

ثمة سؤال: 
كيف مات..؟!

ازدحام الصفوف هل هو السبب ؟

العراك بالسكاكني بني طالب احدى مدارس احللة!

قلـة عـدد املـرشـديـن التـربـويني يف املـدارس
إذ يخــصــص مــــرشــــد تــــربــــوي واحــــد لـكل
مـــدرســـة، وهـــو غـيـــر كـــاف حــسـب تقـــديـــر
الـــــســيـــــــد محــمــــــود اجلــبــــــوري، بـل يجــب
الـتفكير جديـاً يف زيادة العدد مبـا يتناسب

وعدد طالب كل مدرسة.
من جهة اخرى، اكد السيد رافد عبد االله
احملقق العـدلي يف مـركـز شـرطــة الفيحـاء
ان االحداث يتـم ايقافهم يف مـوقف خاص
بهـم يف مــــديــــريــــة الـــشــــرطــــة ولـيــــس مع
البالغني. كما انهم يعرضون على الطبيب
الــنفـــسـي والـبــــاحـث االجـتـمــــاعـي لـفهـم
ودراسـة شخـصيـاتهم وحـاالتهـم النفـسيـة.
واكــــــــد عـلــــــــى ضــــــــرورة وجــــــــود الـــبــــــــاحـــث
االجـتـمــــاعـي يف املــــركــــز حـيـث ان ارســــال
احلــــدث إلــــى احملـكـمــــة لــــزيــــارة الـبــــاحـث
يتـطلـب وقتـاً ومعـانــاة ويصـبح يف النهـايـة

امراً روتينياً يفرغ املوضوع من محتواه.
وبـالـرغم من وجـود حـاالت انحـراف كثيـرة
لـــدى االحـــداث، إال ان الــسـيـــد عـبـــد االله
يـسـتبعــد ان تكــون هنـاك ظـاهــرة عنف يف
املـدارس، حيث ان اغلب حـاالت املشـاجرات
واالعتـداء التي حتدث بني املراهقني تكون
خــارج املـــدارس، وبني احـــداث ليـســوا علــى

مقاعد الدراسة اصالً.

يف مــــدرســــة 14 متــــوز هـــــو مجــــرد حــــالــــة
اسـتـثـنــــائـيــــة ونــــادرة وال ميـكـن ان حتــــدث
داخل املـــدرســـة. غـيـــر انه يف الـــوقـت عـيـنه
شخـص حـالـة ازدحـام الـصفـوف كـظـاهـرة
سلـبـيـــة تــضـعف سـيــطـــرة املـــدرس واالدارة
علـى الـطالب، وتـزيــد من املـشــاحنــات بني
الـطالب. واكــد الــسيــد مــديــر االشــراف ان
هنـاك اجـراءات لفك االخـتنـاقـات وتـقليل
عــــدد طالب الــصف الــــواحــــد ممــــا يـــسـهل
تـسييـر العملـية الـتربـوية والـسيـطرة عـلى

الطالب والتفاعل معهم.
وبـني السـيد اجلـبوري وجـود اسبـاب اخرى
تــؤدي إلــى انحــراف الـطـلبــة مـنهــا قلــة أو
انعـــدام الــســـاحـــات الـــريـــاضـيــــة واملالعـب
وقـاعات املسرح والـسينما واملـراسم وقاعات
الكـومـبيـوتــر، وهي تعـمل علــى امتـصـاص
زخـم املـــــراهق وتـنـمـيـــــة واظهــــار املــــوهـبــــة
والــشخــصيــة الفــرديــة بــدالً مـن محــاولــة
اظهــارهــا بـطـــرق غيــر تــربــويــة. وهـــذا كله
يجب ان يتـم وفقاً لبـرامج وخطط عـلمية
مدروسة. واشـار مدير االشـراف إلى تفشي
الـعنف يف البـالد نتيجـة الظـروف الـراهنـة
ودوره يف الـتـــأثـيـــر علـــى نفــسـيـــة وتـفكـيـــر
الطالب خصوصـاً مع اهمال اولياء االمور
وعــدم تــواصلـهم مـع ابنــائـهم. وشــدد علــى

تستهدف قوات االحتالل.
قـاطعه السيـد محمود حـسني قائالً:
نعم امـريكا لم تـدخل العراق لتـتنزه
لكنـنا بحاجـة لها اآلن حلفظ االمن
واحملـافظـة على وحـدة البالد وكفـانا
مــزايــدات فـبــإعـتقــادي لـيــس هـنــاك
عـــراقي واحــد يـحب او يـــرغب بـبقــاء
االحتالل لـكن الــواقع احلـالـي ليـس
وقت مقـاومة مـسلحة فعلـينا اوالً ان
نــســتكــمل بـنــــاء اجهـــزتـنـــا االمـنـيـــة
واالداريـــــــة القـــــــادرة علــــــى حــمــــــايــــــة
املـــواطـن والـــوطـن وبعــــد ذلك نــتجه
للــمقــــاومــــة ومقــــارعــــة االحــتالل يف
حــني قـــــال قـــــاســم فـــــرهـــــود. انـــــا مع
املقـــاومـــة الـــسلـمـيــــة واالنخـــراط يف
العــملـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة واملـــشــــاركــــة
بــاالنـتخــابــات ويف الــوقـت نفــسه انــا
ضـد من يقـومـون بــالعنف وان رفعـوا
الفتــة املقــاومــة ألن العـنف ال يــولــد
اال الـدمار وهـذا ما حـدث يف النجف
والـثــــورة والـفلــــوجــــة الن العــملـيــــات
املــسـلحـــة الـتـي قــــام بهــــا املقـــاومـــون
اعــطـت الـــــذريعـــــة لقــــوات االحــتالل
بـــإسـتخـــدام الـــسالح وهـــذا ادى الـــى
خـســارتنـا يف كل املـواقع والـسـبب هـو

عدم توازن القوى.
ووافقه الـرأي لـطـيف نـصـيف قــائالً:
ان االعـمـــال االرهـــابـيـــة الـتـي جـــرى
اقـــتــــــــرافـهــــــــا حتـــت الفـــتــــــــة االسـالم
واملـقــــــــاومــــــــة قــــــــد اســــــــاءت لـالسـالم
واملقـاومة واضرت بـالقضية الـوطنية
والقـــضـــــايــــــا االسالمــيـــــة يف جــمـــيع
انحاء العـالم وخير شـاهد على ذلك
ما حـدث يف النيبال وهولندا وفرنسا
والـــــواليـــــات املــتحـــــدة وغـيـــــرهـــــا مـن
الـبلــدان وعلـينــا كعـــراقيـني ان منيــز
بني املقاومة  واالرهـاب وان ال ننساق
وراء الـشعـارات فـاملقـاومـة احلقـيقيـة
يجـب ان حتـظـــى بـتـــأيـيـــد واحـتـــرام
الرأي العـام احمللي والعاملي لتكتسب
شــرعيـتهــا وعلـينــا ان ال نقـطـع اليـد
التـي متتــد ملـســاعـــدتنــا حتـت الفتــة
املقــــاومــــة الن هــــذا اضــــر ويــضــــر يف
مــصـلحـــة الـــوطــن ويعــــرقل عــملـيـــة
الـبـنــــاء الـتــي يعــمل مـن اجـلهـــــا كل
اخمللـــصـــني. نعــم انـــــا مـع مقـــــاومـــــة
االحـــتالل لـكــنــي ضـــــد االرهـــــابــيــني

الذين استباحوا دماء العراقيني.

شعــوبهــا علـــى حكــامهــا املـسـتبـــدين
فلهـــذا يـــسعــــى حكـــام تـلك الـبلـــدان
إلفــشـــال الـتجـــربـــة العـــراقـيـــة ســـواء
بـضخ االمــوال ملـنـظـمــات االرهــاب او
بتـسهـيل مـهمـة االرهــابيـني يف عبـور
احلـــدود او بتـــوفيــر املـالذ اآلمن لـهم
ودعـمهـم مــاديـــاً ومعـنــويـــاً واعالمـيــاً
وخالصــة القــول ال ميـكن ان نـسـمي
هــــــؤالء بـــــــاملقــــــاومـــني النهــم عـــمالء
مــــــأجـــــــورون  يعـــملــــــون حتــت الفـــته

املقاومة.
مقاومة 

يف حني خــالف الــسيــد خلـيل كــاظم
من سبقوه قائالً:

ان الـرأي الــذي ينكـر وجـود املقـاومـة
احلقـــيقــيـــــة بـــــإعـــتقـــــادي رأي غــيـــــر
صـحيح فـاملقـاومـة مـوجـودة وفـاعلـة
وهي بـريئة ممـا يقوم به االرهـابيون.
امـا سـالم ســاجت فقـد عبــر عن رأيه
قـــــائالً: ان وجـــــود املقــــاومــــة ضــــرورة
مـلـحــــــــة مــــــــا دام هـــنــــــــالــك احـــتـالل
فــــأمــــريـكــــا كـمــــا تـعلـم لـم تــــأت الــــى
العـــراق لـتـتـنـــزه وامنـــا جـــاءت لـنهـب
ثـــرواته واسـتعـبـــاد ابـنـــائه ومـن هـنـــا
تكون  مـقاومتـها واجبـة وانا اؤيـد ما
يـقـــــــوم بـه االخـــــــوان مـــن عـــمـلـــيـــــــات

ال ال ال ميـكـن ان اسـمـي مـــــا يحــــدث
مقـــاومــــة ألنه يـثـيـــر االشـمـئـــزاز وال
يـحظـى بــالتــأييـد والــدعم الـشعـبي،
واملقــــاومــــة احلقــيقـيــــة كـمــــا نعــــرف
تستـمد مقـومات جنـاحها مـن تأيـيد
النــاس وتعــاطفهـم معهــا وليــس من
خالل اثــارة الكــراهيــة واالحقــاد بني
ابـنــــاء الــــوطـن الــــواحـــــد. وخالصــــة
القـــول انه ارهـــاب مع سـبق االصـــرار

والترصد.
اما محمد الغزي فقد قال:

لقــــد اسـتـثـمـــــرت القــــاعـــــدة محـنــــة
البعثيـني العرب الالجـئني يف العراق
من الــذين تقـطعـت بهم الـسـبل بعـد
سقـوط النظـام فجنـدتهم ومـنحتهم
الــــــدعــم املــــــادي الــــــذي هــم بــــــأمــــس
احلــــاجــــة الــيه فــــأصــبحــــوا مــطـيــــة
لـلقـــــاعـــــدة وركــيــــــزة لالرهــــــاب، انهــم
ارهــابيــون مصـاصـو دمـاء لـم يكـفهم
مــــــا نـــبهــــــوه مــن ثــــــروات العــــــراق بل
حتـالفـوا مع مــافيـا االرهـاب لـسفك

دماء االبرياء.
اما جواد كاظم فقد قال:

ان استقرار الوضع االمني يف العراق
ســـيــــضــــــــر كـــثـــيــــــــراً بـلــــــــدان اجلــــــــوار
وسيخلخل ابنيتها السياسية ويؤلب

الـســاحــة وال ميكـن ان يكــونــوا كلـهم
على حق.

اصحاب املقابر
بيـنمـا شخـصت اآلنـسـة غـادة علـوان

العناصر املسلحة قائلة:
ال ميـكــن ان نـــــســمــي مـــــــا حــــصـل او
يحصل يف العـراق مقاومـة فاملقـاومة
لهــــا ايــــديــــولــــوجـيــتهــــا الـــــواضحــــة
واهــــدافهــــا املعـــروفــــة ولهـــا رجــــالهـــا
الــذيـن ال ميكـن ان يفــرطـــوا بكل مــا
هـو عـراقي والـذي يحـصل اليـوم من
اعـمـــال قــتل وتخـــريـب اقـتـصـــادي ال
ميـــكــــــن ان يــقــف وراءهــــــــــــــا ســــــــــــــوى
االرهـــــــابـــيـــني واجملـــــــرمـــني مـــن ازالم
النظام وعرب القـاعدة. واني اتساءل
اذا كـــان هـــؤالء مقـــاومـني حقـيقـيـني
ويتـمنـون الـشهــادة يف سبـيل الــوطن
فلمــاذا يتلـثمــون ويخفـون وجــوههم
عـن الـنــــاس؟ وهل مهـمـــات املقـــاومـــة
تـقــــطــيـع االوصـــــــال والـــــــذبـح بـحـــــــد
الـــسـيـف والقـتـل علـــــى الهــــويــــة انـي
اشك يف عـــراقـيـــة هـــؤالء وان كـــانـــوا
عراقيني فهم اما من اصحاب املقابر
اجلـمــــاعـيــــة او فـــــاجعـــــة حلــبجــــة او
مجــازر االنفــال ووافقـتهــا الــرأي رنــا

علي قائلة:

ـ ـ

املقومات.؟
يف حـني حمـل جمــال االســدي قــوات
االحتالل مسؤولية ما يحدث قائالً:
فـعالً ان قــــــوات االحـــتالل ســــــاهــمــت
بشكل  كبير يف تـأجيج اعمال العنف
االعمــال واملــسلحــة وذلك مـن خالل
استخـدامهـا القـســوة غيــر املبـررة يف
مهـاجمـة املـدن املتمـردة واخـذ البـرئ
بجـريـرة املـسيء وانـا اعتقـد ان عنف
االحـــتـالل ادى الــــــــى عـــنـف مــــضــــــــاد
ووسـع مـــن قـــــــــاعـــــــــدة االرهـــــــــابـــيـــني

ومنحهم ذريعة املقاومة.
ارهاب

بـيـنـمـــا عـبـــر نـــاصـــر شالكـــة عـن رأيه
قـــــائـالً: ان كلــمــــــة مقـــــاومـــــة كـــــذبـــــة
ابـتدعهـا االرهابـيون وصـدقوهـا و ما
يقــومــون به مـن اعمــال ارهــابيــة هــو
إلسـتعـــادة مــــواقعهـم الـتـي فقـــدوهـــا
وايــذاء الـنــاس الــذيـن تخلـصــوا مـن
عبـوديتهم ولـو دققـنا يف االمـر قليالَ
لـوجدنـا اكثر الـضحايـا من االطفال
والنساء والشـيوخ العراقيني االبرياء
وال يــــــشــكـل االمـــــــــريــكـــــــــان مـــن بـــني
الــضحــايــا يف اي حــال مـن االحــوال
اال نسبـة ضئيلة وهم بـأعمالهم هذه
يـــــطـــيـلــــــــــون مـــن عـــمــــــــــر االحـــتـالل
وميــنحــــونه الـــشــــرعـيــــة فــــاملقــــاومــــة
احلقـــيقــيـــــــة ال تـــــســـتهـــــــدف رجـــــــال
الشرطـة واحلرس الوطـني وموظفي

الدولة والنساء واالطفال.
امـا سليم كـاظم فقد قـال: انه ارهاب
هـــــدفه اثــــارة الــنعــــرات الــطـــــائفـيــــة
واملـذهـبيـة واال مـاذا تــسمـي ذبح زوار
العــتــبــــــات املقـــــدســـــة مــن الــــشـــيعـــــة
وتفجيـرات كـربالء والـنجف االخيـرة
ومهــــاجـمــــة الـكـنــــائـــس واخـتــطــــاف
الــصـــابـئـــة هـل ميكـن تـــسـمـيــــة ذلك
مقــاومــة هــدفهــا حتـقيـق طمــوحــات
الـــشعـب؟ ال. انهـــا طــــائفـيـــة تـــسعـــى

لتقطيع اوصال البلد.
بينما قال عقيل سعيد:

لقـــــد اخــتلــطــت االوراق وتــــشـــــوشــت
الــــــــرؤيــــــــا وحــــصـلـــت الــكـــثـــيــــــــر مـــن
التجـاوزات علـى حقـوق النـاس حتت
شعـارات كـاذبــة فال ميكـننــا استـبعـاد
وجــــود مقــــاومـني كـمــــا ال نـــسـتــبعــــد
ضلـوع عنـاصر ارهـابيـة وفوضـوية يف
صنـاعة االحـداث فاجلـميع يعمل يف

مـقـــــــــــــاومـــــــــــــة ام إرهـــــــــــــاب؟

بيان من مركز حلبجة الى الرأي العام

حول قضية املتهم اهلولندي )فرانس فان آنرات(
ـــاللجـنـــة ولــم يكـن املـمـثلـــة ب
لهـــم اي دور يف تقــــدم ســيــــر
ـــــــرزت يف الـقـــضـــيـــــــة الـــتـــي ب
وســـائـل االعالم الهـــولـنـــديـــة
وحتــاول االن بعـض اجلهــات
وتالفيـا لالحـراج مبحـاوالت
يـائسة بالظهـور كونها جهات
ذات ادوار مـبـــاشـــرة يف اثـــارة

القضية.  
ويقدم املـركز امتـنانه الى كل
مـــن احلـــــــــزب االشـــتـــــــــراكـــي
الـهـــــــولـــنـــــــدي املـــــشـــــــارك يف
البـرملـان واجلـمعيـة  التـابعـة
لـلجـــــالــيـــــة الـكـــــورديـــــة مــن
ــــشــمـــــالــيـــــة كـــــوردســتـــــان ال
ـــــدورهــمـــــا يف ســيــــــر تقـــــدم ل
القـــضــيـــــة. كـــــذلــك تقـــــدمي
الـــشكـــر لـكل مـن قـــدم الـيـنـــا
ــــويــــا دعــمــــا مــــاديـــــا او معــن
ــــذيــن قــــدمــــوا ـــشهــــود ال ولل
افــــــــــــاداتـهــــم بـخــــــصــــــــــــوص

القضية.
ان املـــــركـــــز وهـــــو يـعلــن عــن
االجــــراءات الــتــي اتخــــذهــــا
بحق احـد املتـورطني يف دعم
جـــرائـم الـنــظـــام الــصـــدامـي
الفـاشي يهـيب بكل االحـزاب
واملـنــظـمــــات واالفــــراد الـتـي
انـكــــــوت بجـــــرائــم الــنـــظـــــام
ـــــدافع عــن ــــائــــد والــتــي ت الــب
ضـحـــــــايـــــــا تـلــك اجلـــــــرائـــم
ويهــمهـــــا حتقــيـق العــــدالــــة
ومقـاضـاة اجلنـاة، تقـدمي مـا
لـــديهـــا مـن املـعلـــومـــات الـــى
مــــــركــــــز حـلــبـجــــــة وكــــــذلـك
ــــــدتـه يف مــــســــــاعــيـه مــــســــــان
ملالحقـة كل اجملـرمني الـذين
ســانـــدوا النـظــام الـســاقـط و
شـــاركـــوا يف تـنفـيـــذ جـــرائـمه
ســـــواء يف كـــــوردســتـــــان او يف

جنوب و وسط العراق.
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الهــــولــنــــدي )فــــرانـــس فــــان
آنرات( وكما يلي:

1- قـــامـت الـلجـنـــة املـكـلفـــة
مبتـابعة هـذا املوضـوع بجمع
الـبيانات واجـراء التحقيقات
ـــونـيـــة مـن الـنـــاحـيــــة القـــان

واملالية.
2- قام مـركز حلـبجة بتـوفير
نفقات احملـاماة البـالغة حلد
االن )12000( يـورو مبسـاعدة
بعــض اجلهـــات واجلـمعـيـــات

اخليرية الهولندية .
3- قـبل قــرابــة اربعــة اشهــر و
ـــــــــومـــــــــات بـعـــــــــد جـــمـع املـعـل
والـبيــانــات مت تقــدمي دعــوى
ــــــى احملــــــاكـــم قـــضــــــائـــيــــــة ال
الهــولـنــديــة بـصــورة رسـمـيــة
ومت تقـــدمي افـــادات الـــشهـــود
ــــــى ــــــواســـطــــــة احملــــــامــي ال ب

احملكمة.
ــــــى اثــــــر ذلـك قــــــامــت 4- عـل
الـشـرطـة الهــولنـديـة بـالقـاء
القـبــض علـــى املـتهـم بـيـنـمـــا
كان يحـاول الهرب الـى خارج

هولندا.
5- ان الـــدعـــوى قـــدمـت مـن
قبل املـركز ضد املـتهم بصورة
رسـميـــة بتـهمــة مـشــاركـته يف
جــرائـم االبــادة اجلـمــاعـيــة و
هــو علــى اتـصــال مبــاشــر مع
وزارة العـــــدل حــــــول تقـــــدمي
الشهـادات والتحقـيق يف هذه

الدعوى.
6- منــذ القــاء الـقبـض علــى
املـتهـم قـــام املـــركـــز بـتعـــريف
القـضيـة عن طـريـق املقبالت

االذاعية والتلفزيونية.
ـــــــتــلــق اي دعـــــــم او 7- لـــــــم ن
مسانـدة من قبل أي طرف أو
جهــة حـــزبيــة ســوى اجلهــات
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جمعية الشهد لسان حالها يقول:

انتخاب اجلـمعية الوطنية ولم
تــصـــدر قـــرارًا يـنــصف عــــوائل
الـــــــــشـهــــــــــــداء واملـفـقــــــــــــوديــــن
والـــسجــنــــونــني مــن ضحــــايــــا
صـــدام ألسـبـــاب سـيـــاسـيـــة أو
طــائفـيــة أو عــرقـيــة يـتـمـثل يف
صـــرف رواتــب تقـــاعـــديـــة لهـم
وتعـويضـات عن االضرار املـادية
واملعــنــــويــــة الــتــي حلقــت بهــم
واجــــراء احملــــاكــمـــــة العــــادلــــة
جلــمــيـع اجملـــــــرمــني الـــــــذيــن
ارتــبكــوا تـلك اجلــرائـم ولـيــس
االقـــتــــــصـــــــــــار فـقــــــط عـلـــــــــــى
احملجــوزيـن اآلن مع الـطــاغيــة

صدام.
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الــوظـيفــة وتـتعــالــى األصــوات
عـن اضــطهــاد اعــوان الـنــظــام
الـبــائــد وهـم يف الــواقع خالف
ذلـك فهـم مجــرمــون يجـب ان
ينــالــوا جــزاء مــا اقتــرفــوه من
جرائـم وحشـية بـينمـا هم اآلن
احرار وهكذا مت خلط األوراق.

تظاهرة مليوينة
وعن الـسـؤال مــا العمل اجـاب:
نحــن نعـــد العـــدة لـتــظـــاهـــرة
ملـيـــونـيـــة كـبـــرى وقـــد تـكـــون
ــــــاالعــتـــصــــــام ــــــة ب مـــصـحــــــوب
والعــصــيــــان املــــدنــي وذلـك يف
ــــى حــــالــــة مـــــرور شهــــريــن عل
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ضحــايــا صــدام ومــا زالـت تلك
العــوائل بــدون راتـب تقــاعــدي
علــى خالف انـصــار صــدام من
ــــرات واألمــن مــــا زالــــوا اخملــــاب
ــــــــى الــــــــراتــب ــــــــون عـل يـحــــصـل
الـتقــاعــدي وحـتــى يف جــانـب
الـوظـائف مـازال اعـوان الـنظـام
املبــاد يحـتلــون الــوظــائف وذوو
الــــــــشـهـــــــــــداء والــــــــسـجـــنـــــــــــاء
واملفصـولـون ألسبـاب سيـاسيـة
مـحــــــرومــني مــن الــتـعــيــني يف
وظـائف الدولـة، بل االدهى من
ذلك هـو تعــالي األصـوات علـى
ــــة مــن الــبعــثــيــني ارجــــاع الـقل
الــــــــذيــن مت اقــــصــــــــاؤهــم مــن
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ــتـــــــــزويـــــــــد ذوي الــــــشـهـــــــــداء ب
واملـفـقـــــــــوديـــن والــــــسـجـــنـــــــــاء
الــسيــاسيـني بكـتب تـؤيــد ذلك
للجـهات الـرسمـية وعـينيـة عن
طـريقـة مــؤسسـات خيـريـة إلـى
عـــوائل الــشهـــداء واجملــمعـيـــة
اآلن بصـدد انـشـاء مـستـوصف
خــيــــــــري لــــــــذوي الــــــشـهــــــــداء
والــــسـجــنــــــاء الــــســيــــــاســيــني

والفقراء.

مخاوف اجلمعية
سـؤال عن اخملـاوف التـي تشـعر
بهـــا اجلــمعـيـــة اجـــاب قــــائالً،
الزال الـغــنب والـــظـلــم يـالحـق
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احلـــاســـوب لـيــسـهل الـــرجـــوع
إلــيـهـــــــا وكـــــــانــت لـلـجــمـعــيـــــــة
نــشـــاطـــات يف اخـبـــار العـــوائل
الــتــي لــم تــتــمـكــن مــن زيــــــارة
اجلمـعيــة عن مــصيــر ابنــائهــا
وكـــذلـك إلــصـــاق اجلـــداريـــات
التي حتوي أسـماء الشهداء يف

اجلوامع واالماكن العامة.
وعن ســؤالنــا هل اقتـصــر عمل
ــــار ــــى دور االخــب اجلــمعــيــــة عل
فقــط أجــاب قــائـالً، بل قــامـت
جمـعيـتنــا بــاملـطــالبــة بحقــوق
الـشهــداء واملفقــودين ونـظـمت
وشــــــــاركــت يف الـعــــــــديــــــــد مــن
املـظــاهــرات لـــذلك كـمــا تقــوم
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اجلـمعيـة الــسيـد حــسني علـى
حسن ويف بـداية اللقـاء حتدث
عـن قـيـــام اجلــمعـيــــة بحـيـــازة
اآلالف من االضــابيـر األمـنيـة
ونقلها من دوائر األمن املنحلة
لغــرض حفـظهــا من الـتلف أو
ضــيـــــــاع مـعـــــــالــم اجلـــــــرميـــــــة
الــصـــدامـيـــة وانهـــالـت عـــوائل
الــــشهـــــداء وضحــــايــــا صــــدام
ملعــرفــة مــصيــر أبنــاءهــا الــذي
ظل مجــواًل لفـتــرة متـتــد إلــى
ربـع قـــــــرن، بـعـــــــدهـــــــا قـــــــامــت
اجلــمعـيـــة بـبــــرمجـــة أسـمـــاء
الـــــــــشـهــــــــــــداء واملـفـقــــــــــــوديــــن
ـــــــى اجـهـــــــزة والـــــسـجــنـــــــاء عـل
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لكي ال تضيع معامل اجلـريمة  الصدامـية.. احتفظنا بـآالف األضابري األمنية

اختلفت التسميات والهدف ما زال مجهوالً 

العدد )282( السبت)25( كانون االول 2004
NO (282)Sat. (25) December

استطالع/ حسني كرمي العامل

امستردام/خاص املدى

بغداد/حميد طارش الساعدي


