
 

 لجريمة حلبجة 28تحيي الذكرى الـ  السويدالسفارة العراقية في 

 

 

- ستوكهولم–محمد الكحط 

 سمير مزبان: تصوير

 91يـو  اررجعـا  لجريمـة حبججـة  82في السويد الذكرى الـ  السفارة العراقية  أحيت

السبك الدجبوماسي ه ستوكهول ، في حفٍل رسمي حضراحدى صاالت في  8192آذار 

ة العراقيــة يتمــدمه  الســفير العراقــي فــي ممبكــة الســويد ارســتاذ جكــر فتــا  فــي الســفار

ــة الدجبوماســيي  الســفرا  وحســي ، كمــا حضــر  ــدد مــ   ــي الســفارات ارج جي وممثب

ممثبــي المــوى و ــدد مــ  الســويد ، الجرلمــا   ممثــل  ــ ، كمــا المتواجــدة فــي الســويد

مـ  أج ـا  الجاليـة  و دد، عراقيةواإل المية الالشخصيات الثمافية السياسية العراقية و

 . المتواجدي  في ستوكهول العراقية 

 



 

قــدمها جالحضــور جكبمــة ترحيجيــة  ت الفعاليــةجــدأ، شــمبت الفعاليــة العديــد مــ  الفمــرات

د ا الجميع لبوقوف دقيمة صمت حدادا  بـ  أروا    ريف الحفل آترا  يسا ، حيث

ض فبـ   ـ  حبججـة حـاك  تـاري  ، جعدها ت   ـروجميع شهدا  العراق شهدا  حبججة

 ـام   بـي  ـ ف   الف ـا  دقـثـ  المدي ة وم  ث  ما تعرضـت لـم مـ  جريمـة  كـرا ، 

 . ب  ال ا  الح ي  يحكي مأساة حبججم

 



ولكـي ال تتكـرر جريمــة حبججـة  بي ـا ا   تــذكرها دا مـا، فبـ  ت ســ  ارجيـال المادمــة 

 92يـو  الجعثي جمصـف المدي ـة حيث قا  ال ما  الديكتاتور  مدي ة حبججة الجريحة، 

، را  ضـحيتها خمسـة آالف شـهيد جالغا ات السامة والمحرمة دوليـا 9122 ا  آذار

وإصـاجة  شـرة آالف آخـري  وتـ  وال سـا  والشـيو   ارطفالم  المد يي  الع ل م  

 هـذه الجريمـة هـ تلمـد  مـ  جيـوته ، قسـرامـ  أج ـا  جبـد ا مـ  الكـرد  اآلالفتهجير 

 . ي في كل مكا اإل ساالضمير 

أول المتحدثي  كا ت مسؤولة الشرق اروسط  في و ارة الخارجيـة السـويدية السـيدة  

ديسمور، حيث  جرت     مـق حـ   السـويد فـي حي ـم  مـا حـدث فـي حبججـم، آ  

راجطة  ما يحصل اليو  م  قجل دا ش م  جرا   في الم طمة، جعدها تحـدث  ضـو 

سم الذ  شـكر السـفارة  بـ  الـد وة ومؤكـدا  أ  سيركا  كو الجرلما  السويد  السيد

ومــ  ثــ  كا ــت كبمــة  ميــد الســبك الدجبوماســي  ،العــال  ســوف لــ  ي ســ  حبججــم أجــدا  

 جمـي والـذ  أسـتذكر جريمـة حبججـة، ارسـتاذ  بـي العرجي في السويد سفير لج ـا  

وفي كبمـاٍت مـؤثرة تحـدث  ـ  جريمـة حبججـم والجـرا   ارخـرى التـي أرتكجـت فـي 

ي  وغا ا وغيرها م  م اطق العال ، ولكي ال يتكرر ذلك يجب ا  ال   س  هذه فبسط

 .الجرا  



 

وكا  لممثبية حكومة إقبي  كردستا  في السويد، كبمة ألماها السيد شورش قادر 

رحي ، والتي أشار فيها إل  حج  الدمار والخراب الذ  لحق جمدي ة حبججة ومأساة 

 .أهبها وتشرد م  جمي حياً م ه 

 

تم كبمحيث شكر في  السفير العراقي ارستاذ جكر فتا  حسي كا   المتحدثي  وآخر

التي أشار فيها  ب  أجعاد ، وهذه المأساة ذكرى رحيا   الحضور لتبجيته  الد وة



خرى، الجريمة وآثارها، والتدا يات التي حصبت جعدها م  أ مال إجرامية أ

جالسال   ميمة قصف مدي ة حبجججرلتخبيد و .و مبيات ار فال سي ة الصيت

حذر م  لجو  ت مي  دا ش االرهاجي  بي ا اليو  الالكيمياو  م  قجل ال ما  الساجق، 

ومما جاء في  .ال  استخدا  االسبحة المحرمة دوليا ردا  ب  ما يتكجده م  ه ا  

حجم المأساة شرحت بالتفصيل  أصدقائي  التي القاها الخطب السابقة ))الكلمة 

ال أريد أن أكرر هذه  .واإلبادة الجماعية التي وقعت في جميع أنحاء العراق

 إستخدام  مأساةلما رأيت في أريد أن أروي قصتي الشخصية  يولكن المعلومات،

 .شي ي  ضروريي يتطبب  سعيدا  ا  تكو  : قد قيل .األسلحة الكيميائية

 .الذاكرةفي   مص  ثا يا؛ .صحة جيدة أوال؛

 

تورق لبتو، وكا ت االرض  ارشجاركا ت 891 آذار   23 يو  تماما أتذكرأ ا  

رجيع لب ا جال سجة  موذجي كا  الطمس .جالعشب االخضر وال هور المتفتحة مغطاة  

 .درجة 02حوالي ودرجة الحرارة ، الجميل الكرد 

ت ا مج، مسيرة طويبة جعدكا وا متعجي  ، الذي  أصدقا ي أل   يارةك ت في 

ست  الحمتفجأة و ،احتياجاته  ك ا   اقش .ارول   مبية ار فال م  خروجه 

 .الم طمة تمصف طا رات

  رفت.  حو اال ب  ارصفر وارجيض الدخا  أرتفاع  ، الحم االم اجل ا فجرت حي 

 .الكيميا  درستقد  ذلك ا ي كيميا ية،كا ت  هذه الم اجل أ   ب  الفور

االتجاه  فيفورا  مغادرة الم طمة  طبب م  إصدقا ي هو ال ارولي رد فعبيكا  

إل  جيتي في الججال، والذ  كا  في الواقع في تبك  يجعد  ودت .لبريا  المعاكس

هي تدا ب حمال حديث الوالدة،  مره و ك الالمرحبة مبجأ ا، الحمت  وجتي 

 .فحسبأيا   6-5 ماجي  

م  أجل حمايتم م  است شاق جمطعة قماش مجببة الحمل الوديع م وجكا ت قد غطت 

 .الغا  المميت

، وكا ت جميع الحيوا ا  فمتحيث  ،ما حدث في اليو  الثا ي  ي أكثر هوأذهبما 

ولك  حمب ا الوديع  جا م  الكارثة وجمي ... مبوثة مياه الي اجيع وارشجار  ارية، 

 .الحم  ب  قيد الحياة لحس  

الم اسجة، ولكي  ؤكد ا  العال  ل  ي س   لتذكر هذه ح  ه ا اليو   السيدات والسادة،

د وة جمثاجة رادع لبج اة في المستمجل، و أ  هذا التذكير هو . قط هؤال  الضحايا

قوية في   المجتمع الدولي لو كا ت ردود  فعل .حمر ارتكاب جرا   ضد اإل سا يةل

 . وإدا تها أ ذاك، ما ك ا س رى تكرارها أال  كيماوية الهجمات ال شجب هذه 

في الوقت الحاضر م  الهجمات الكيميا ية  آخر اواجم  و ي ال يشعج ا ال ذلك أ  



، التي  سميها (دا ش)اإلرهاجية ةالم مم المتأتي م رتكجها اإلرهاب الكيميا ي يالتي 

في  جأحداث فوض  كيماوية ارخيرة ال ه تسججت هجماتلمد  .(سالميةالالإالدولة ) 

، اطو ي يتطبب  مالو، تهديد  الميفي الواقع، هو ا  هذا االمر  .مدي ة تا ة

 .((.هو وقت  مل اال الوقت  .وليس مجرد كبمات فارغة فمط - ا، وحاسماجما ي

 

 

في الختا  قا  العديد م  إيماد الشموع رستذكار أروا  شهدا  الجريمة، جعـدها شـكر 

ججـم، ود ـاه   ريف الحفل الجميع  ب  مشاركته  هذه الفعالية الخاصة ججريمـة حب

 .لت اول الطعا 

 



 

 

 


